ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της εταιρείας C.C.C. Tourist Enterprises Public
Company Ltd, αναφορικά με το Μνημόνιο Συναντίληψης το οποίο είχε υπογραφεί
μεταξύ των εταιρειών C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Ltd, Emerald Coast
Properties Ltd και της Invel Real Estate Management (Cyprus) Ltd για την ενδεχόμενη
εξαγορά του 100% των εκδομένων μετοχών της εταιρείας Parklane Hotels Limited, η
Εταιρεία ανακοινώνει ότι η εξαγορά του 100% των εκδομένων μετοχών της εταιρείας
Parklane Hotels Limited έχει ολοκληρωθεί.
Σύμφωνα με την Δεσμευτική Συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί, η εταιρεία C.C.C.
Tourist Enterprises Public Company Ltd έχει διαθέσει το 24,98% των εκδομένων
μετοχών που κατείχε στην Parklane προς την εταιρεία Emerald Coast Properties Ltd,
η οποία κατείχε το 75,02% των εκδομένων μετοχών της Parklane. Ταυτόχρονα η
εταιρεία Emerald Coast Properties Ltd με ξεχωριστή Δεσμευτική Συμφωνία, στην
οποία η C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Ltd δεν αποτελεί μέρος, έχει
διαθέσει το 100% των εκδομένων μετοχών της Parklane προς την εταιρεία MHV
Mediterranean Hospitality Venture Limited.
Διευκρινίζεται ότι η MHV Mediterranean Hospitality Venture Limited είναι συνδεδεμένη
εταιρεία της Invel Real Estate Management (Cyprus) Ltd.
Το τίμημα πώλησης για την πώληση του 24,98% των μετοχών που η Εταιρεία κατείχε
στην Parklane Hotels Ltd ανέρχεται σε €22,5 εκατομμύρια, το οποίο έχει καταβληθεί
σε μετρητά με την ολοκλήρωση της Συμφωνίας εξαγοράς των μετοχών.
Η πιο πάνω συναλλαγή έγινε σε καθαρά εμπορική βάση, και οι Εmerald Coast
Properties Ltd και MHV Mediterranean Hospitality Venture Limited δεν έχουν σχέση
με την Εταιρεία ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο υπολογισμός της επίδρασης της Συμφωνίας στα αποτελέσματα της Εταιρείας για το
ύψος του κέρδους θα ολοκληρωθεί σύντομα οπότε και η Εταιρεία θα προβεί σε σχετική
ανακοίνωση.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συνέλθει άμεσα για να εξετάσει πως
θα χρησιμοποιηθεί / διατεθεί το τίμημα που εισέπραξε από την πώληση των μετοχών.
Για σκοπούς εύκολης αναφοράς των επενδυτών επισυνάπτουμε ως Παράρτημα Α την
ανακοίνωση ημερ. 26/10/2020.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εταιρεία C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Ltd (η «Εταιρεία»), η οποία
κατέχει το 24,98% των εκδομένων μετοχών της εταιρείας Parklane Hotels Limited (η
«Parklane»), ανακοινώνει ότι μαζί με την εταιρεία Emerald Coast Properties Ltd (η
«Emerald»), η οποία κατέχει το 75,02% των εκδομένων μετοχών της Parklane, έχουν
υπογράψει Μνημόνιο Συναντίληψης με την εταιρεία Invel Real Estate Management
(Cyprus) Ltd (ο «Επενδυτής»), με το οποίο της παρέχουν αποκλειστικό δικαίωμα να
προχωρήσει στην μελέτη δέουσας επιμέλειας «due diligence», και εάν ικανοποιηθεί
να προχωρήσει στην εξαγορά του 100% των εκδομένων μετοχών της εταιρείας
Parklane.
Η Parklane είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος
Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol, το οποίο έχει
επαναλειτουργήσει τον Μάρτιο του 2019.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς των μετοχών, η οποία υπόκειται μεταξύ άλλων στην
ολοκλήρωση της μελέτης δέουσας επιμέλειας «due diligence» και τελικών
δεσμευτικών συμφωνιών, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι και τις 23 Ιανουαρίου
2021.
Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συναντίληψης, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς των
μετοχών η Εταιρεία θα διαθέσει το 24,98% των εκδομένων μετοχών που κατέχει στην
Parklane, έναντι του αντίτιμου των €22,50 εκατομμύρια.
Από την συναλλαγή
υπολογίζεται να προκύψει κέρδος, το οποίο θα μπορεί να υπολογιστεί μόνο μετά την
ολοκλήρωση της εξαγοράς των μετοχών.
Σημειώνουμε ότι το Μνημόνιο Συναντίληψης είναι μη δεσμευτικό για όλα τα
συμβαλλόμενα μέρη.
Η Εταιρεία θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για οποιεσδήποτε εξελίξεις.
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