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ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ 
(Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) 

(Αρ. Εγγραφής Εταιρείας ΗΕ94519) 
 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

Έκδοση 3.408.719 Δικαιωμάτων Προτίμησης προς όλους τους μετόχους της εταιρείας 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ (εφεξής η «Εταιρεία») οι οποίοι θα 
κατέχουν μετοχές στις 9 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2020. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα 
εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε δύο (2) 
υφιστάμενες μετοχές. Κάθε ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης που θα ασκείται θα μετατρέπεται σε 
μία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα συνήθη μετοχή, ονομαστικής αξίας €1,00 με τιμή διάθεσης €1,00 
ανά νέα μετοχή. 

Εκδομένο Μετοχικό Κεφάλαιο 
€6.817.437 διαιρεμένο σε 6.817.437 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία  

Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο 
€9.841.050 διαιρεμένο σε 9.841.050 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 
GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD (ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 015/03) 

Όπως προκύπτει από τις πρόνοιες του Άρθρου 3, παράγραφος (η) του περί Δημόσιας Προσφοράς και 
Πληροφοριακού Δελτίου Νόμου 114(I)/2005 (εφεξής «ο Νόμος»), η εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 
(ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ εξαιρείται της εφαρμογής του Νόμου και συγκεκριμένα της υποχρέωσης ετοιμασίας και 
κατάθεσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πληροφοριακού Δελτίου, εφόσον το ποσό έκδοσης των κινητών 
αξιών της Εταιρείας ανέρχεται σε λιγότερο από το ποσό των €5.000.000. 
 
Το Έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις 
ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Εγγράφου μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης 
του Πληροφοριακού Δελτίου Global Capital Securities and Financial Services Ltd, άλλους επαγγελματίες 
χρηματιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή σύμβουλους επενδύσεων. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν 
θα κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου και δεν υπόκειται σε έγκριση από την Επιτροπή ούτε 
αποτελεί Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η σύνταξη του παρόντος 
Πληροφοριακού Δελτίου δεν συνεπάγεται με παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στον Εκδότη. 
Πριν τη λήψη της επενδυτικής του απόφασης το κοινό προτρέπεται να συμβουλεύεται τον σύμβουλο επενδύσεών 
του. Η επένδυση στους τίτλους της Εταιρείας συνεπάγεται κινδύνους οι οποίοι περιγράφονται στο μέρος με τίτλο 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν 
συλλογικά και ατομικά πλήρη ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που 
περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά στοιχεία που 
η παράλειψη τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σε αυτό παραπλανητική. 
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1. ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Νίκος Κίρζης Πρόεδρος 
Αντώνης Γλυκής Αντιπρόεδρος 
Μαρίνος Ευσταθίου Αντιπρόεδρος 
Φάνος Κιννής Αντιπρόεδρος 
Χαράλαμπος Αντωνίου Μέλος 
Γιώργος Λακκοτρύπης Μέλος 
Μαυρουδής Παναγιώτου Μέλος 
Κρίστοφερ Θεοδώρου Μέλος 
Ξενοφών Χαραλάμπους Μέλος 
Παναγιώτης Γεωργάκης Μέλος 
Moshe (Hiko) Rajczyk Μέλος 
 
Χρίστος Μαυρέλλης Γραμματέας 
 
Γενικός Διευθυντής 
Γιώργος Παπαγιάννης 
 
Ελεγκτές 
GMAP Associates Limited 
Λεωφόρος Φανερωμένης 148, 3ος Όροφος 
6035, Λάρνακα 
Κύπρος 
 
Νομικοί Σύμβουλοι 
Ηλίας Νεοκλέους & Σια ΔΕΠΕ 
Ανδρέας Δ. Κορομίας 
 
Τραπεζίτες 
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
Internationales Bankenhaus Bodensee AG 
 
Εγγεγραμμένο Γραφείο 
Αγίου Ανδρέου 204, 3036, Λεμεσός 
Κύπρος 
 
Υπεύθυνος Σύνταξης Πληροφοριακού Δελτίου 
Global Capital Securities and Financial Services Ltd 
Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 015/03) 
Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 50, Alpha House, 1ος Όροφος, 1065 Λευκωσία, Κύπρος 
Τ.Θ. 16099, Τ.Κ. 2085 Λευκωσία, Κύπρος 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

Εκδότης ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ 

Προσφερόμενες αξίες Δικαιώματα Προτίμησης (Rights) 

Αναλογία έκδοσης Δικαιωμάτων 
Προτίμησης 

Ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε δύο (2) 
συνήθης μετοχές που θα κατέχουν οι Μέτοχοι κατά 
την 9η Δεκεμβρίου 2020. 

Αναλογία άσκησης Δικαιωμάτων 
Προτίμησης σε νέες μετοχές 

Κάθε ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης που θα ασκείται 
θα μετατρέπεται σε μία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα 
συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας €1,00 με τιμή 
διάθεσης €1,00 ανά νέα συνήθη μετοχή. 

Δικαιούχοι 
Σημαίνει τα πρόσωπα που θα κατέχουν συνήθεις 
μετοχές της Εταιρείας μέχρι και την 9η Δεκεμβρίου 
2020 (cum-date). 

Τιμή διάθεσης νέων μετοχών €1,00 ανά μία (1) νέα μετοχή. 

Ονομαστική αξία μετοχής €1,00. 

Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο €9.841.050 διαιρεμένο σε 9.841.050 μετοχές 
ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία. 

Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο €6.817.437 διαιρεμένο σε 6.817.437 μετοχές 
ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία. 

Αριθμός Δικαιωμάτων Προτίμησης 
προς έκδοση 

3.408.719 Δικαιώματα Προτίμησης προς όλους τους 
Δικαιούχους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Ταξινόμηση νέων μετοχών 

Όλες οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν και 
παραχωρηθούν μετά από την άσκηση των 
Δικαιωμάτων Προτίμησης από τους κατόχους τους 
θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα (rank pari 
passu) με τις υφιστάμενες μετοχές για όλους τους 
σκοπούς. 

Διάθεση μετοχών που αναλογούν σε μη 
ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να 
διαθέσει τα μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης 
σε οποιοδήποτε πρόσωπο με προτεραιότητα στους 
επενδυτές που έχουν προκαταβάλει χρηματικά ποσά 
προς την Εταιρεία και/ή έχουν αναλάβει δέσμευση 
να καταβάλουν χρήματα προς την Εταιρεία μέχρι του 
ποσού των €1.5 εκ. και έναντι των οποίων η Εταιρεία 
έχει δεσμευτεί να τους αποπληρώσει με την έκδοση 
συνήθων μετοχών στην τιμή του €1,00 ανά νέα 
μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα 
να διαθέσει τα μη ασκηθέντα Δικαιώματα 
Προτίμησης που δυνατόν να παραμείνουν αδιάθετα, 
μετά την 16η Δεκεμβρίου 2020, μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 έναντι €1,00 ανά νέα μετοχή σε 



ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ    5 

 

μετρητά. 

Προορισμός των νέων κεφαλαίων 

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα 
έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης προορίζονται για 
την αποπληρωμή υποχρεώσεων της Εταιρείας για το 
κεφάλαιο κίνησης. 

Καθεστώς εξασφάλισης έκδοσης Δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση. 
 
 
3. ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 
Το συνολικό ποσό που αναμένεται να αντληθεί σε περίπτωση που εξασκηθούν όλα τα 
Δικαιώματα Προτίμησης υπολογίζεται να ανέλθει στα €3.408.719. Τα νέα κεφάλαια θα 
χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υποχρεώσεων της Εταιρείας και για κεφάλαιο κίνησης. 
 
 
4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
Η Εταιρεία λόγω της φύσης των εργασιών της εμπεριέχει κινδύνους οι οποίοι θα πρέπει να 
είναι εις γνώση του επενδυτή πριν επενδύσει στη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
Η αξία των μετοχών της Εταιρείας μπορεί μελλοντικά να αυξομειωθεί επηρεαζόμενη από τους 
κίνδυνους που αντιμετωπίζει. Δεν υπάρχει κάποια εγγύηση για τον επενδυτή ότι η 
συγκεκριμένη επένδυση στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα επιτύχει να 
επαναφέρει την Εταιρεία σε κερδοφορία και θα του αποφέρει θετική απόδοση μελλοντικά. 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται και σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, δηλαδή σε κίνδυνο επιτοκίου, 
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου που προκύπτουν 
από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται με τη διακύμανση της αξίας των 
χρηματοοικονομικών μέσων εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Η Εταιρεία εκτίθεται 
σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το δανεισμό της. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια 
εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε 
σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Η 
διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και 
ενεργεί ανάλογα. 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να 
εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών 
ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία 
εφαρμόζει διαδικασίες που βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις εισιτηρίων και παροχή υπηρεσιών 
γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη 
χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και η Εταιρεία εφαρμόζει 
διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε 
χρηματοοικονομικό οργανισμό. 
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Ο κίνδυνος ρευστότητας πηγάζει από τυχόν αδυναμία της Εταιρείας να ανταπεξέλθει άμεσα 
στην κάλυψη των τρεχουσών ταμειακών υποχρεώσεων της από τα διαθέσιμα μετρητά και 
ταυτόσημες αξίες. Για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών είναι απαραίτητη η συνεχής ροή 
μετρητών η οποία παρακολουθείται στενά από τη Διοίκηση και Διεύθυνση της Εταιρείας. 
 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να 
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή 
απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού.  
 
Η Εταιρεία εκτίθεται επίσης σε επιχειρηματικούς κινδύνους οι οποίοι απορρέουν από τη φύση 
της συγκεκριμένης δραστηριότητας της ως διαχειριστή της ποδοσφαιρικής ομάδας του 
Σωματείου Απόλλωνα Λεμεσού. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική πορεία της Εταιρείας 
συνδέεται άμεσα με την πορεία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Απόλλωνα στο Κυπριακό 
ποδόσφαιρο. 
 
 
5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες που ακολουθούν θα πρέπει να 
αναγνωστούν σε συνδυασμό με τις πλήρεις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν 
δημοσιευτεί και βρίσκονται στην διάθεση του κοινού στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας 
στη διεύθυνση Αγίου Ανδρέου 204, 3036, Λεμεσός Κύπρος. Το κεντρικό τηλέφωνο είναι 25 
746 805. 
 
Παρατίθενται πιο κάτω οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τα έτη που έληξαν στις 31 
Δεκεμβρίου 2017, 2018 και 2019. Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τα έτη 2017-2019 
βασίζονται στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας όπου έχουν 
ελεγχθεί από την GMAP Associates Ltd. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τα έτη 2017-2019 έχουν συνταχθεί με βάση τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), όπως υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι 
οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού έτους.  
 
Οι ελεγκτές της Εταιρείας στις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 
2017, 2018 και 2019 έχουν εκφράσει μη διαφοροποιημένη γνώμη. 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων 
 2019 

€ 
2018 

€ 
2017 

€ 
Εισοδήματα 6.560.899 13.087.498 11.613.089 
Άμεσα έξοδα (11.285.064) (11.854.013) (12.609.287) 
Μικτή ζημιά/κέρδος  (4.724.165) 1.233.485 (996.198) 
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 1.636.550 92.811 136.027 
Έξοδα διοίκησης (585.512) (661.895) (361.691) 
Έξοδα διανομής και πωλήσεων (12.032) (48.395) (195.819) 
Άλλα έξοδα (234.991) (1.243) - 
(Ζημιά)/ κέρδος από εργασίες (3.920.150) 614.763 (1.417.681) 
Έξοδα χρηματοδότησης (326.122) (231.408) (507.820) 
Καθαρή (ζημιά)/κέρδος για το έτος (4.246.272) 383.355 (1.925.501) 
Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 
Συνολικά έσοδα για το έτος (4.246.272) 383.355 (1.925.501) 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
 2019 

€ 
2018 

€ 
2017 

€ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 216.133 69.291 117.174 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 538.608 762.065 1.418.405 
 754.741 831.356 1.535.579 
Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού    
Αποθέματα 220.082 192.584 163.212 
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 1.286.408 2.798.178 3.541.757 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 1.126.347 2.773.707 1.336.801 
2.632.837 5.764.469 5.041.770 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.387.578 6.595.825 6.577.349 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 6.817.437 6.817.437 4.545.755 
Συσσωρευμένες ζημιές (16.607.919) (12.361.647) (12.745.003) 
 (9.790.482) (5.544.210) (8.199.248) 
Προκαταβολές από μετόχους 1.251.758 91.908 2.000.000 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (8.538.724) (5.452.302) (6.199.248) 
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Δανεισμός 1.251.207 2.751.217 4.042.772 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 1.159.082 1.217.551 - 
Αναβαλλόμενο εισόδημα 2.122.832 1.850.162 641.667 
 4.533.121 5.818.930 4.684.439 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 4.209.979 5.052.465 7.073.289 
Αναβαλλόμενο εισόδημα 1.330.450 730.203 729.741 
Δανεισμός 1.852.752 446.529 289.128 
 7.393.181 6.229.197 8.092.158 
Σύνολο υποχρεώσεων 11.926.302 12.048.127 12.776.597 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 3.387.578 6.595.825 6.577.349 



ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ    9 

 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 2019 

€ 
2018 

€ 
2017 

€ 
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

   

(Ζημιά)/ κέρδος πριν τη φορολογία (4.246.272) 383.355 (1.925.501) 
Αναπροσαρμογές για:    
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 29.475 22.466 21.108 
Αποσβέσεις κόστους απόκτησης ποδοσφαιριστών 548.457 571.965 596.571 
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού - (800) (7.477) 

Ζημιά από πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων - 24.375 - 
Χρέωση για απομείωση στην αξία των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων 40.000 - - 

Χρέωση για απομείωση στην αξία των ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  - 1.243 - 

Πιστωτικούς τόκους (195.276) - - 
Χρεωστικούς τόκους 110.412 116.664 154.608 
 (3.713.204) (1.119.268) (1.160.691) 
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:    
(Αύξηση)/μείωση στα αποθέματα (27.498) (29.372) 18.232 
Μείωση/(αύξηση) στα εισπρακτέα ποσά 1.511.770 800.421 (545.541) 
Μείωση/(αύξηση) στους εμπορικούς και άλλους 
πιστωτές (900.955) (803.272) 775.061 

Αύξηση/(μείωση) στο αναβαλλόμενο έσοδο 872.917 1.208.957 333.529 

Μετρητά (για)/που προήλθαν από εργασίες (2.256.970) 2.296.002 579.410 

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΌ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

   

Πληρωμή για αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων (365.000) - - 
Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού (176.317) (32.669) (87.915) 

Είσπραξη από πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων - 60.000 1.238.105 
Είσπραξη από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού - 800 10.000 

Είσπραξη τόκων 195.276 - - 
Καθαρά μετρητά (για)/που προήλθαν από 
επενδυτικές δραστηριότητες (346.041) 28.131 1.160.190 

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

   

Είσπραξη από έκδοση μετοχών - 326.683 - 
Προκαταβολές από μετόχους 1.159.850 36.908 1.500.000 
Αποπληρωμές δανείων (2.354.407) (1.529.346) (1.530.706) 
Εισπράξεις από νέα δάνεια 1.607.583 500.000 (1.077.600) 
Πληρωμή τόκων (64.539) (116.664) (49.334) 
Καθαρά μετρητά που προήλθαν από/(για) 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες 348.487 (782.419) 997.560 

Καθαρή (μείωση)/αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα 
μετρητών (2.254.524) 1.541.714 1.578.340 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 2.773.707 1.231.993 (346.347) 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του 
έτους 519.183 2.773.707 1.231.993 
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6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Η Εταιρεία προσπάθησε να βελτιώσει τα εισοδήματα της σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. 
Παρόλες τις προσπάθειες, η Εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με οικονομική 
στενότητα, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την ευχέρεια της Διοίκησης να διαχειριστεί πιο 
αποτελεσματικά τις όποιες προοπτικές για περαιτέρω μελλοντική ανέλιξη τόσο της πορείας 
του ποδοσφαιρικού σωματείου στο Κυπριακό ποδόσφαιρο όσο και της οικονομικής 
κατάστασης της Εταιρείας. Αναμένεται πως με την εισροή των νέων κεφαλαίων που θα 
προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και την αύξηση της ρευστότητας 
της Εταιρείας, η Διοίκηση θα είναι σε θέση να εφαρμόσει μια πιο ορθολογιστική και 
αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της Εταιρείας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το ανθρώπινο 
της δυναμικό, με στόχο την συνεχιζόμενη οικονομική εξυγίανση της Εταιρείας. 
 
 
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Νομικό Καθεστώς 
 
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 11 Μαΐου 1998 ως δημόσια εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και με 
αριθμό εγγραφής ΗΕ 94519. Η Εταιρεία έχει νόμιμη και εμπορική επωνυμία Απόλλων 
Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λίμιτεδ. 
 
Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Αγίου Ανδρέου 204, 3036, 
Λεμεσός, Κύπρος. Το κεντρικό τηλέφωνο είναι 25 746 805 και η ιστοσελίδα της Εταιρείας 
είναι www.apollon.com.cy. 
 
Το Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση στο 
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας. 
 
Ιδρυτικό Έγγραφο 
 
Σύμφωνα με το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας οι σκοποί της περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
και την δραστηριοποίησής της στα πιο κάτω: 
 
� Να οργανώνει, να διευθύνει, να διαχειρίζεται, να εκμεταλλεύεται, να προωθεί και να 

βελτιώνει το ποδοσφαιρικό τμήμα του σωματείου Απόλλων Λεμεσού. 
� Να προωθεί την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου ή οποιουδήποτε άλλου αθλήματος και το 

σκοπό αυτό να αναλαμβάνει, οργανώνει, να λειτουργεί και να διαχειρίζεται 
ποδοσφαιρικές ομάδες, ακαδημίες και άλλα κέντρα εκπαιδεύσεως αθλητών σε σχέση με 
οποιοδήποτε άθλημα. 

� Να ανεγείρει, κατασκευάζει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποχτά και διαχειρίζεται, 
λειτουργεί και εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις. 

� Να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε πρωταθλήματα ή διοργανώσεις στην Κύπρο ή στο 
εξωτερικό και να διοργανώνει και να προωθεί την διοργάνωση οποιονδήποτε αθλητικών 
εκδηλώσεων. 

� Να συνεργάζεται, συμβάλει και συμμετέχει και καθίσταται μέλος οποιουδήποτε 
σωματείου, εταιρείας, συνδέσμου ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού που έχει 
παρόμοιους ή παραπλήσιους με την ίδια σκοπούς. 
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� Να διοργανώνει οποιεσδήποτε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, κοινωνικές ή άλλου είδους 
εκδηλώσεις ή συγκεντρώσεις για τα μέλη, φίλους και υποστηριχτές της εταιρείας. 

 
Επιχειρηματική Δραστηριότητα 
 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η εκμετάλλευση του ποδοσφαιρικού τμήματος του 
Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Ομίλου Απόλλων Λεμεσού. Με βάση το καταστατικό της, η 
Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται σε ότι αφορά στην ανάπτυξη και προώθηση 
του ποδοσφαίρου ή οποιουδήποτε άλλου αθλήματος και για τον σκοπό αυτό να διαχειρίζεται 
και να εκμεταλλεύεται ποδοσφαιρικές ομάδες, ακαδημίες και άλλα κέντρα εκπαίδευσης 
αθλητών σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Κύριες πηγές εισοδημάτων της Εταιρείας 
είναι οι πωλήσεις εισιτηρίων για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες που διεξάγει η ποδοσφαιρική 
ομάδα με ομάδες της Κύπρου αλλά και από το εξωτερικό, συναφή τηλεοπτικά και 
διαφημιστικά δικαιώματα, πωλήσεις αναμνηστικών αντικειμένων και η χορηγία ΟΥΕΦΑ. 
 
Στις 30 Ιανουαρίου 2020 η Εταιρεία απέκτησε δάνειο ύψους €1.050.000 με επιτόκιο 3-μήνες 
Euribor + 4.5% υπολογιζόμενο κάθε έτος με μηδενικό όριο και περίοδο δανειακής σύμβασης 
τα πέντε χρόνια. Σκοπός του δανείου ήταν η κάλυψη των τότε αλλά και των μελλοντικών 
αναγκών των ταμειακών ροών της Εταιρείας. 
 
 
8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 
 
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Τα ακόλουθα ποσά τα οποία παραχωρήθηκαν χωρίς τόκο και χωρίς προκαθορισμένη 
ημερομηνία αποπληρωμής είναι πληρωτέα σε συγγενικά μέρη: 
 

 2019 
€ 

2018 
€ 

2017 
€ 

Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος 
Απόλλων Λεμεσού 

 
295.160 

 
253.265 

 
240.821 

Νίκος Κίρζης 1.011.507 1.490.004 884.865 
 1.306.667 1.743.269 1.125.686 

 
Επαγγελματική σχέση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εταιρεία 
 
Η ασφαλιστική εταιρεία που παρέχει τις ασφάλειες για την Εταιρεία συνδέεται με μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
 
 
9. ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Κύριοι Μέτοχοι 
 
Στο πιο κάτω πίνακα παρατίθενται οι μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας άμεσα ή έμμεσα, (σύμφωνα με το πρότυπο του άρθρου 60 (4) των 
Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου για τα έτη 2017, 2018 και 2019). 
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2019 

% 
2018 
% 

2017 
% 

Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Απόλλων Λεμεσού 15,25 15,25 16,71 
Νίκος Κίρζης 57,55 57,55 32,31 

 
Κατεχόμενα Μερίδια Μετοχικού Κεφαλαίου 
 
Το συμφέρον που κατέχουν κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 60(4) των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
Νόμου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας για τα έτη 2017, 2018 και 2019. 
 
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

 Αριθμός και % Αριθμός και % Αριθμός και % 

ΝΙΚΟΣ ΚΙΡΖΗΣ 3.923.246 – 57.55% 3.923.246 – 57.55% 1.468.576- 32.31% 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΛΥΚΗΣ 10.000 – 0.15% 10.000 – 0.15% 10.000-0.22% 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 456 – 0.15% 456 – 0.15% 456-0.01% 

ΦΑΝΟΣ ΚΙΝΝΗΣ 15.000 – 0.22% 15.000 – 0.22% 15.000-0.33% 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 21.717- 0.32% 21.717- 0.32% 21.717-0.48% 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 3000 – 0.04% 3000 – 0.04% - 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ 500 – 0.01% 3000 – 0.04% - 

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - - - 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - - - 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ - - - 

MΟSHE (HIKO) RAJCZYK  - - - 

 
 
10. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Νίκος Κίρζης 
Ο Νίκος Κίρζης γεννήθηκε το 1975 στην Λεμεσό. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο Oxford 
Brookes University στην Αγγλία, από το οποίο αποφοίτησε το 1998 και απέκτησε το πτυχίο 
BΑ (Bachelor of Arts) στο Business Administration and Marketing Management. Στην 
συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακό στο San Diego στις ΗΠΑ, στο International Masters 
in Business Administration. Δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια ως επιχειρηματίας. Τον Μάιο 
του 2012 ανέλαβε την Προεδρία της Εταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λίμιτεδ, και 
είναι ο νεότερος πρόεδρος στην ιστορία της ομάδας ο οποίος κατέκτησε τίτλο, με την 
κατάκτηση του Κυπέλλου το 2013. 
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Αντώνης Γλυκής 
Ο Αντώνης Γλυκής μετά την αποφοίτηση του από το Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού αποφοίτησε 
από τη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1992. Εντάχθηκε 
στο Κυπριακό δικηγορικό σώμα το 1993 και διετέλεσε για 12 χρόνια εκλεγμένο μέλος του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, απ’ όπου υπηρέτησε και από την θέση του Γραμματέα 
καθώς και ως μέλος του Νομικού Συμβουλίου, της ανώτερης Νομικής Αρχής της Κύπρου. 
Είναι συνεταίρος στην Εταιρεία Elias Neocleous & Co LLC και οι κύριοι τομείς της πρακτικής 
του είναι οι δικαστηριακές υποθέσεις και ειδικότερα του γενικού εμπορικού, αστικού και 
ποινικού δικαίου. Είναι μέλος του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου (IBA), των Ευρωπαϊκών 
Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) καθώς και τιμητικό μέλος του Association of Fellows of 
Legal Scholars of the Centre for International Legal Studies. 
 
 
Μαρίνος Ευσταθίου 
Ο Μαρίνος Ευσταθίου εργάζεται στη Μινέρβα Ασφαλιστική Δημόσια ΛΤΔ από το 1987. 
Κατέχει τη θέση Επαρχιακού Διευθυντή Λεμεσού και είναι κάτοχος του Διπλώματος Business 
Management του ILM Institute of Leadership & Management. Είναι Πρόεδρος του Σωματείου 
από τον Φεβρουάριο του 2014. 
 
 
Φάνος Κιννής 
Ο Φάνος Κιννής γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1978. Έχει αποφοιτήσει από το Λανίτειο Λύκειο 
Α και μετά τη διεκπεραίωση της στρατιωτικής του θητείας, έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες 
για σπουδές. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο του New Haven στο κλάδο της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και αποφοίτησε το 2002. Επιστρέφοντας στην Κύπρο ανέλαβε την θέση του 
διευθυντή πωλήσεων στην οικογενειακή του επιχείρηση, στον τομέα των ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών και ανταλλακτικών. 
 
Γιώργος Λακκοτρύπης 
Ο Γιώργος Λακκοτρύπης γεννήθηκε στην Λευκωσία στις 29 Οκτωβρίου 1984. Είναι 
απόφοιτος του The Grammar School Λευκωσίας, με σπουδές στα Οικονομικά στο Lancaster 
University στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει εργαστεί στον ελεγκτικό οίκο KPMG Limited. Τα 
τελευταία 5 χρόνια διατηρεί δικό του ελεγκτικό γραφείο LIS Primus Audit and Tax Ltd σε 
Λεμεσό και Λευκωσία καθώς επίσης και άλλες επιχειρήσεις. 
 
Χαράλαμπος Αντωνίου 
Ο Χαράλαμπος Αντωνίου γεννήθηκε το 1963 στη Λεμεσό. Αποφοίτησε το 1989 από τη σχολή 
αρχιτεκτονικής του Montpellier στη Γαλλία και είναι κάτοχος του διπλώματος D.P.L.G. 
FRANCE. Εργάζεται στην εταιρεία ALFA BETON LTD από το 1994 και είναι ένα από τα 
ιδρυτικά της μέλη. Τα τελευταία 10 χρόνια διετέλεσε μέλος σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια 
της εταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο, καθώς και του σωματείου. Αξιοσημείωτη είναι η 
προσφορά του στην ανέγερση των βοηθητικών εγκαταστάσεων στο Κολόσσι. 
 
Παναγιώτης Γιωργάκης 
Ο Γεωργάκης Παναγιώτης γεννήθηκε το έτος 1973 και σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων. Εδώ και 20 σχεδόν χρόνια δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Κύπρο, στην 
Λεμεσό και από το έτος 2002 είναι ιδιοκτήτης του Ομίλου Εταιρειών Property Gallery που 
ασχολείται με επενδύσεις γης καθώς και την ανέγερση και πώληση διαμερισμάτων, κατοικιών 
και επαγγελματικών χώρων. Τα τελευταία χρόνια επίσης είναι μέλος του Σωματείου 
Απόλλωνα και εκτελεί χρέη Αντιπροέδρου. 
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Μαυρουδής Παναγιώτου 
Ο Δάκης Μαυρουδής γεννήθηκε το 1985 στην Λεμεσό και αποφοίτησε από το Λανίτειο 
Λύκειο Α. Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πανεπιστήμιο του Southampton στο κλάδο 
των ναυτιλιακών και αποφοίτησε το 2008. Σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής της εταιρίες Total 
Maritime Services Ltd, καθώς επίσης και άλλες επιχειρήσεις. 
 
Κρίστοφερ Θεοδώρου 
Ο Κρίστοφερ Θεοδώρου γεννήθηκε στο Λονδίνο 27/ 08 /1986, και μετά την αποφοίτηση του 
από το Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού, μετέβη για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο απ’ όπου και 
αποφοίτησε στον κλάδο διοίκησης επιχειρήσεων BA (Hons) Business and Marketing 
Management. Είναι συνεταίρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Centrum Markets, 
εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των χρηματοοικονομικών και τον επενδύσεων σε 
διάφορα χρηματιστήρια ανά το παγκόσμιο σε ισοτιμίες των νομισμάτων και σε άλλα προϊόντα 
(π.χ. σε χρυσό, πετρέλαιο), αλλά και σε μετοχές των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου. 
 
Ξενοφών Χαραλάμπους 
Ο Ξενοφών Χαραλάμπους γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1982.Είναι απόφοιτος Στρατιωτικής 
Σχολής στην Ελλάδα ενώ διετέλεσε και μόνιμο στέλεχος της Εθνικής Φρουράς. Είναι κάτοχος 
Επαγγελματικών Τίτλων Σπουδών και μέλος των: Association of Chartered Certified 
Accountants, Association of Certified Anti Money Laundering Specialists, Institute of Internal 
Auditors. Από το 2013, είναι ο ιδρυτής και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών 
XCH, όπου κύριες δραστηριότητες είναι η παροχή χρηματοοικονομικών- συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε Χρηματοπιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα καθώς και σε επενδυτικά ταμεία. 
Ειδικεύεται επίσης, στην παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με την Παρεμπόδιση και 
Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την 
Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, υπηρεσίες για τις οποίες κατέχει 
πιστοποιητικό άσκησης, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Από τον Ιούνιο του 2020 
είναι ο πρόεδρος του Σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝ. 
 
Moshe (Hiko) Rajczyk 
Ο Moshe (Hiko) Rajczyk γεννήθηκε το 1984 στο Ισραήλ αλλά μεγάλωσε στην Κολωνία της 
Γερμανίας, όπου σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της 
Βόννης. Από το 2012, έχει ιδρύσει διάφορες εταιρείες οι οποίες ασχολούνται κυρίως με το 
ψηφιακό μάρκετινγκ και το 2018 ξεκίνησε να επενδύει στον κτηματομεσιτικό τομέα καθώς 
και σε επιχειρήσεις οι οποίες σχετίζονται με την φιλοξενία και την τεχνολογία. Ο κ. Rajczyk 
εμπλέκεται σε διάφορους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στο Ισραήλ και στην Κύπρο, 
προσφέροντας βοήθεια σε νοσοκομεία και σε τράπεζες τροφίμων. Στα χόμπι του φυσικά 
συγκαταλέγεται το ποδόσφαιρο και στον ελεύθερο του χρόνο απολαμβάνει την ζωή στην 
Κύπρο μαζί με την οικογένειά του. 
 
11. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο 
Το Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €9.841.050 διαιρεμένο σε 
9.841.050 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μια. 
 
Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο 
Το Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €6.817.437 διαιρεμένο σε 
6.817.437 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία. 
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Αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

Ημερομηνία Έκδοσης Αριθμός Μετοχών 
Ονομαστική Αξία 

(€) 
Ποσό Πληρωθέν Ανά 
Μετοχή (€) 

Ονοματική Αξία 
Έκδοσης (€) 

Αρχικό Κεφάλαιο 2.700 1,71 1,71 4.617 

15/04/2002 524.655 1,71 1,71 897.160 

09/05/2002 9.222 1,71 1,71 15.770 

23/06/2003 124.296 1,71 1,71 212.546 

25/05/2007 2.276.177 1,71 1,71 3.892.263 

11/12/2007 100 1,71 1,71 171 

28/12/2007 77.200 1,71 1,71 132.012 

25/07/2008 2.700 1,71 1,71 4.617 

29/12/2009 1.166.879 1,71 1,71 1.995.363 

19/05/2009 303.187 1,71 1,71 518.450 

Άλλα 982.950 1,71 1,71 1.680.844.5 

Άθροισμα μετοχικού 
κεφαλαίου μέχρι 

31/12/2010 
5.470.066 1,71 1,71 9.353.813 

Μείωση μετοχικού 
κεφαλαίου 03/11/2011    8.806.806 

Μετοχικό κεφάλαιο 
30/06/2011 547.007 1,00 1,00 547.007 

Έκδοση μετοχών 2012 1.806.861 1,00 1,00 1.806.861 

Άθροισμα μετοχικού 
κεφαλαίου μέχρι 

31/12/2013 
2.353.867 1.00 1.00 2.353.867 

Έκδοση μετοχών 2014 831.568 1,00 1,00 831.568 

Άθροισμα μετοχικού 
κεφαλαίου μέχρι 

31/12/2014 
3.185.436 1,00 1,00 3.185.436 

Άθροισμα μετοχικού 
κεφαλαίου μέχρι 

31/12/2015 
3.185.436 1,00 1,00 3.185.435 

Έκδοση μετοχών 2016 1.360.320 1,00 1,00 1.360.320 

Άθροισμα μετοχικού 
κεφαλαίου μέχρι 

31/12/2016 
4.545.755 1,00 1,00 4.545.755 
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Έκδοση μετοχών 2018 2.271.683 1,00 1,00 2.271.683 

Άθροισμα μετοχικού 
κεφαλαίου μέχρι 

31/12/2018 
6.817.437 1,00 1,00 6.817.437 

 
 
 
12. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
 
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις 
εργάσιμες ημέρες στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Αγίου Ανδρέου 
204, 3036, Λεμεσός, Κύπρος καθώς και στα γραφεία του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του 
παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, Global Capital Securities and Financial Services Ltd στη 
Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 50, Alpha House, 1ος Όροφος, 1065 Λευκωσία, 
Κύπρος για όλη την περίοδο ισχύος του Πληροφοριακού Δελτίου: 
• Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό, 
• Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017-

2019. 
Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση: 
• Σε ηλεκτρονική μορφή ως εξής: 

1. Στην ιστοσελίδα του ανάδοχου υπεύθυνου σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, 
Global Capital Securities and Financial Services Limited, 
www.globalcapital.com.cy. 

2. Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.apollon.com.cy. 
 
13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 
 
Η Έκδοση αυτή αφορά την έκδοση 3.408.719 Δικαιωμάτων Προτίμησης προς όλους τους 
μετόχους της Εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ οι οποίοι θα 
κατέχουν μετοχές στις 9 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2020. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα 
εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε αναλογία για κάθε δύο (2) μετοχές θα παραχωρηθεί ένα 
(1) Δικαιώματα Προτίμησης. Κάθε ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης που θα ασκείται θα 
μετατρέπεται σε μία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας €1,00. Τα 
Δικαιώματα Προτίμησης έχουν τιμή εξάσκησης €1,00 για κάθε νέα μετοχή. 
 
Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν θα κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου 
εφόσον δεν υπόκειται σε έγκριση από την Επιτροπή. Όπως προκύπτει από τις πρόνοιες του 
Άρθρου 3, παράγραφος (η) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Πληροφοριακού Δελτίου 
Νόμου 114(I)/2005, η εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ 
εξαιρείται της εφαρμογής του Νόμου και συγκεκριμένα της υποχρέωσης ετοιμασίας και 
κατάθεσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πληροφοριακού Δελτίου, εφόσον το ποσό έκδοσης 
των κινητών αξιών της Εταιρείας ανέρχεται σε λιγότερο από το ποσό των €5.000.000. 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου η έκδοση και διάθεση κινητών αξιών αντί συνολικού 
ποσού που δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται 
σε περίοδο δώδεκα μηνών, εξαιρείται από τον Νόμο. 
 
Για οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Εγγράφου οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τον Υπεύθυνο Σύνταξης του Πληροφοριακού 
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Δελτίου Global Capital Securities and Financial Services Limited, άλλους επαγγελματίες 
χρηματιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή σύμβουλους επενδύσεων. 
 
Οι εισπράξεις από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης μέχρι την έκδοση των 
μετοχών θα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας: 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ 
ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 253-01-601121-01 
SWIFT: HEBACY2N 
IBAN: CY10 0050 0253 0002 5301 6011 2101 
 
14. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΥΕΦΑ 
 
Τα οικονομικά κριτήρια της ΟΥΕΦΑ αφορούν τον έλεγχο που γίνεται σε κάθε ποδοσφαιρικό 
σωματείο από το αρμόδιο τμήμα της ΟΥΕΦΑ ο οποίος πραγματοποιείται τρεις φορές κάθε 
χρόνο (Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο) και καλύπτει ημερολογιακά όλο το έτος. Ο σκοπός του 
ελέγχου είναι να διαπιστώσει κατά πόσον το ποδοσφαιρικό σωματείο συμμορφώνεται με τα 
κριτήρια της ΟΥΕΦΑ έτσι ώστε να του παραχωρείται άδεια για να μπορεί να συμμετάσχει στα 
εγχώρια πρωταθλήματα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (1η και 2η κατηγορία) και 
στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις της ΟΥΕΦΑ. Σε περίπτωση που κάποιο σωματείο δεν 
συμμορφώνεται με τα οικονομικά κριτήρια της ΟΥΕΦΑ, του αφαιρούνται 6 βαθμοί από το 
πρωτάθλημα και γίνεται απαγόρευση μεταγραφών οποιωνδήποτε ποδοσφαιριστών που έχουν 
υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους. 
 
15. ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
 
Η Εταιρεία υπέγραψε τον Ιούλιο του 2017 συμβόλαιο συνεργασίας με την Κυπριακή 
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου («ΚΟΠ») με βάση το οποίο παραχωρεί τα αποκλειστικά 
δικαιώματα τηλεοπτικής και/ή διαδικτυακής μετάδοσης όλων των εντός έδρας αγώνων 
αναφορικά με τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα και το Κύπελλο που διοργανώνει η ΚΟΠ 
συμπεριλαμβανομένων και των φιλικών εντός έδρας αγώνων, για τις ποδοσφαιρικές περιόδους 
2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022. Επίσης, τον Φεβρουάριο του 2019 υπέγραψε νέο 
συμβόλαιο συνεργασίας με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου («ΚΟΠ») με τους ίδιους 
όρους για τις περιόδους 2022-23, 203-24 και 2024-25.  
 
16. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
H Εταιρεία διευθύνεται από μόνιμο Γενικό Διευθυντή τα καθήκοντα του οποίου 
περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα την διοίκηση του προσωπικού, το προγραμματισμό, την 
οργάνωση και εποπτεία των καθημερινών εργασιών, την ευθύνη για τον συντονισμό των 
εργασιών, την οργάνωση, την εποπτεία και την ομαλή λειτουργία όλων των τμημάτων της 
Εταιρείας, τον συντονισμό για την προετοιμασία όλων των εγγράφων σε σχέση με τα κριτήρια 
της ΟΥΕΦΑ, τον έλεγχο χρονοδιαγραμμάτων σε σχέση με συμβόλαια, πληρωμές και γενικά 
οτιδήποτε άλλο αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, την παρακολούθηση των οικονομικών 
αποτελεσμάτων της Εταιρείας και την αξιοποίηση των οικονομικών πόρων της, την επίβλεψη 
της διαχείρισης εσόδων από άλλες εκδηλώσεις και εισοδήματα, την διεκπεραίωση όλων των 
θεμάτων και αλληλογραφίας με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και την 
εκπροσώπηση της Εταιρείας όπου ζητηθεί. 
Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει το οργανόγραμμα της Εταιρείας κατά την ημερομηνία 
του Πληροφοριακού Δελτίου. 



 

 




