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Θέμα: Ολοκλήρωση συμφωνίας πώλησης μετοχών στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας VLPG Plant Ltd
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2021 αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η
Petrolina (Holdings) Public Ltd ("PHL") ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε σήμερα 30/12/2021 η από
κοινού με τις εταιρείες Intergaz Ltd και Synergas Ltd συμφωνία πώλησης αριθμού μετοχών που
κατέχει εκάστη εταιρεία στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας VLPG Plant Ltd ("VLPG")
προς την εταιρεία EKO Logistics Ltd (“ELL”), πρώην Yugen Ltd, η οποία ανήκει στον όμιλο
εταιρειών της ελληνικής εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Με βάση την εν λόγω συμφωνία, η PHL πώλησε προς την ELL συνολικά 90.749 μετοχές οι οποίες
αντιστοιχούν με το 15% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της VLPG. Μετά και την ολοκλήρωση
της συμφωνίας πώλησης μετοχών, η PHL κατέχει πλέον το 32% του εκδομένου μετοχικού
κεφαλαίου της VLPG, έναντι του αρχικού ποσοστού συμμετοχής της ύψους 47%.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας επιτεύχθηκε μετά από την εξασφάλιση έγκρισης από την
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού στην οποία είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα.
Το τίμημα πώλησης μετοχών στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της VLPG από την PHL προς την
ELL, ως προαναφέρεται, ανέρχεται στο ποσό των €1.128.000 το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά
με την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Από την πώληση των υπό αναφορά μετοχών προκύπτει λογιστικό κέρδος για την ιθύνουσα
εταιρεία ύψους €220.000 το οποίο θα αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις για το
οικονομικό έτος 2021 ως κέρδος από πώληση μετοχών συνδεδεμένης εταιρείας. Το λογιστικό
κέρδος που θα περιληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2021, ως
η διαφορά μεταξύ τιμήματος πώλησης και ποσοστού της καθαρής αξίας του ενεργητικού που
εκποιήθηκε, θα υπολογιστεί με την ολοκλήρωση των ελεγμένων λογαριασμών της VLPG την
ημερομηνία αυτή.
Με εκτίμηση
…………………..
Παναγιώτης Ηρακλέους
Λειτουργός Συμμόρφωσης
Κοιν.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Διαγόρου 19
1097 Λευκωσία

1

