Λεμεσός 08/01/2021

Αξιότιμες κυρίες/αξιότιμοι κύριοι,
Στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης αναφορικά με την υλοποίηση του
επιχειρηματικού σχεδίου και τα αποτελέσματα που έχουν παραχθεί, κατόπιν
παρέλευσης πέντε ετών από την έκδοση του πληροφοριακού εντύπου και την
εισαγωγή της εταιρείας στο ΝΕΑ αγορά του ΧΑΚ σας παραθέτουμε τα κάτωθι:
1) Η Εταιρεία κατά την περίοδο 2020 και παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες
που δημιούργησε η πανδημία του ιού COVID 19 ανταπεξήλθε στις
ανάγκες των πελατών διασφαλίζοντας την αδιάκοπη παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών. Ενεργώντας με γνώμονα την προστασία της
υγείας των εργαζομένων σε συνάρτηση με την αδιάλειπτη λειτουργία
των μονάδων της επέτυχε να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και
υποδομές που εξυπηρετούν ταυτόχρονα τους παραπάνω σκοπούς.
2) Τον Σεπτέμβριο του 2020, στα πλαίσια της διεύρυνσης τον επενδυτικών
υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία στους πελάτες προχώρησε στην
επέκταση της συνεργασία της με το Χρηματιστήριο Αθηνών ως εξ
αποστάσεως μέλος για απευθείας πρόσβαση σε μετοχές και ομόλογα που
διαπραγματεύονται σε αυτό. Επιπρόσθετα με την σύναψη σχετικής
σύμβασης όρισε ως εκκαθαριστή για αυτές τις συναλλαγές την Τράπεζα
Eurobank Ελλάδας.
3) Επιπρόσθετα η Εταιρεία με την ιδιότητα της ως Σύμβουλος Εισαγωγής
εταιρικών αξιών στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (ΝΕΑ) του
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) προέβη στην ανάληψη
καθηκόντων Συμβούλου Εισαγωγής για τις μετοχές εταιρείας του
πρωτογενούς τομέα αγροτικών και φαρμακευτικών προϊόντων.
Συνολικά η Εταιρεία προετοιμάζει φακέλους τεσσάρων εισαγωγών στην
ΝΕΑ του ΧΑΚ και μίας μετοχικής εισαγωγής στην Εναλλακτική Αγορά
(ΕΝΑ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ). Παρά την παρατεταμένη
ισχύει των περιοριστικών μέτρων, ειδικότερα στην Ελλάδα, και τα
προβλήματα καθυστέρησης που παρουσιάζονται, η Εταιρεία αναμένει
την οριστικοποίηση και κατάθεση αυτών των φακέλων μέσα στο πρώτο
εξάμηνο του 2021.
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Η διοίκηση της εταιρείας παραμένει σε επαγρύπνηση με σκοπό την έγκαιρη
αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που θα προκληθούν από την
συνεχιζόμενη και εντεινόμενη επέλαση της πανδημίας διεθνώς. Η προστασία της
υγείας των εργαζομένων και η διαφύλαξη των συμφερόντων των πελατών
παραμένουν μέγιστη προτεραιότητα μας και για το νέο έτος.
Με εκτίμηση

Σεραφείμ Χαραλαμπίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
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