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Α. Η Εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής "Εταιρεία") ανακοινώνει προς το επενδυτικό 
κοινό ότι, το ∆.Σ. του Χ.Α., µε σχετική απόφασή του, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 
31ης Ιουλίου 2008 ενέκρινε την απόκτηση από το Mέλος του Χ.Α. ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της 
ιδιότητας του ειδικού διαπραγµατευτή επί των µετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της 
ρευστότητάς τους και όρισε ηµεροµηνία έναρξης της ειδικής διαπραγµάτευσης την 6η Αυγούστου 
2008. Η Εταιρεία έχει ήδη συνάψει σύµβαση ειδικής διαπραγµάτευσης µε την ΚΥΠΡΟΥ 
Α.Ε.Π.Ε.Υ., µε τους εξής βασικούς όρους:  

1. H ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστηµα Συναλλαγών του Χ.Α. εντολές ειδικής 
διαπραγµάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασµό επί 
των µετοχών της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. Για την 
υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει αµοιβή στην ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

2. Η σύµβαση ειδικής διαπραγµάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία έναρξης 
της ειδικής διαπραγµάτευσης των µετοχών της Eταιρείας.  

3. Προς διευκόλυνση του έργου της Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης, εν όψει των ενδεχόµενων 
κινδύνων που αναλαµβάνει ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής, η ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει συνάψει 
σύµβαση µε την κα Μιράντα–Ευστρατία Σφακιανάκη και την κα Αικατερίνη Σφακιανάκη-Πλατιά, 
κύριους µετόχους της Εταιρείας, δυνάµει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση των κυρίων 
µετόχων να συνάπτουν συµβάσεις πώλησης και επαναγοράς µετοχών (repurchase agreements) 
στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. 
 
Β. Η κα Μιράντα–Ευστρατία Σφακιανάκη ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Χ.Α. µε την από 31η Ιουλίου 2008 απόφασή του ενέκρινε την απόκτηση από την 
ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της ιδιότητας του ειδικού διαπραγµατευτή επί των µετοχών της εταιρείας 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ηµεροµηνία έναρξης της 
ειδικής διαπραγµάτευσης την 6η Αυγούστου 2008. Προς διευκόλυνση του έργου της Ειδικής 
∆ιαπραγµάτευσης, εν όψει των ενδεχόµενων κινδύνων που αναλαµβάνει ο Ειδικός 
∆ιαπραγµατευτής, η κα Μιράντα–Ευστρατία Σφακιανάκη, ως µέτοχος της Εκδότριας, έχει συνάψει 
σύµβαση µε την ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.Π.Ε.Υ., δυνάµει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση της να 
συνάπτει συµβάσεις πώλησης και επαναγοράς µετοχών (repurchase agreement) στην Αγορά 
Παραγώγων του Χ.Α.  
 
Γ. Η κα Αικατερίνη Σφακιανάκη-Πλατιά ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Χ.Α. µε την από 31η Ιουλίου 2008 απόφασή του ενέκρινε την απόκτηση από την 
ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της ιδιότητας του ειδικού διαπραγµατευτή επί των µετοχών της εταιρείας 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ηµεροµηνία έναρξης της 
ειδικής διαπραγµάτευσης την 6η Αυγούστου 2008. Προς διευκόλυνση του έργου της Ειδικής 
∆ιαπραγµάτευσης, εν όψει των ενδεχόµενων κινδύνων που αναλαµβάνει ο Ειδικός 
∆ιαπραγµατευτής, η κα Αικατερίνη Σφακιανάκη-Πλατιά, ως µέτοχος της Εκδότριας, έχει συνάψει 
σύµβαση µε την ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.Π.Ε.Υ., δυνάµει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση της να 
συνάπτει συµβάσεις πώλησης και επαναγοράς µετοχών (repurchase agreement) στην Αγορά 
Παραγώγων του Χ.Α.  
 
 
  


