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Επιτυχηµένα τα οικονοµικά αποτελέσµατα
των εισηγµένων εταιριών του Οµίλου Λανίτη.

Editorial
EDITORIAL
Βρισκόµαστε στην καλοκαιρινή περίοδο και παρόλο που γενικά επικρατεί µια

Η Amathus Public Ltd και η Claridge Public Ltd, οι δύο θυγατρικέσ εταιρίεσ του

διάθεση καλοκαιρινών διακοπών, οι εταιρίεσ του Οµίλου Λανίτη συνεχίζουν

Οµίλου Λανίτη που είναι εισηγµένεσ στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου,

τισ δραστηριότητέσ τουσ, στουσ ίδιουσ έντονουσ ρυθµούσ, οι οποίοι φέρνουν

ανακοίνωσαν στο ΧΑΚ τα οικονοµικά τουσ αποτελέσµατα για τη χρονιά που

αποτελέσµατα και επιτυχίεσ.

πέρασε (2015). Tα αποτελέσµατα και για τισ δύο εταιρίεσ κρίνονται απόλυτα

Όπωσ µπορείτε να δείτε και από το περιεχόµενο του νέου τεύχουσ του Lanitis

ικανοποιητικά αφού παρουσίασαν υψηλή και αυξηµένη κερδοφορία σε σχέση

Newsletter, οι εταιρίεσ του Οµίλου προχωρούν και ολοκληρώνουν µεγάλα

µε τα προηγούµενα χρόνια.

έργα, ξεκινούν καινούργιεσ δουλειέσ ή επεκτείνουν υφιστάµενεσ, συνεχίζουν

Η Amathus Public Ltd παρουσίασε κέρδοσ πριν τη φορολογία από

να παρέχουν ποιοτικέσ υπηρεσίεσ και προϊόντα και κυρίωσ έχουν θετικά και

συνεχιζόµενεσ δραστηριότητεσ ύψουσ €3.936.563 σε σχέση µε ζηµιά πριν την

επιτυχηµένα αποτελέσµατα.

φορολογία από συνεχιζόµενεσ δραστηριότητεσ ύψουσ €8.113.520 το

Στέκοµαι ιδιαίτερα στο άρθρο που αναφέρεται στα οικονοµικά αποτελέσµατα

προηγούµενο έτοσ. Για την Claridge Public Ltd το κέρδοσ, µετά τη φορολογία

τησ Amathus Public και τησ Claridge Public - δύο εταιριών του Οµίλου που

για το έτοσ που έληξε στισ 31 ∆εκεµβρίου 2015 από συνεχιζόµενεσ και µη

είναι εισηγµένεσ και στο ΧΑΚ - όχι τόσο για το θετικό πρόσηµο των

συνεχιζόµενεσ δραστηριότητεσ, ανήλθε σε €3.471.556 έναντι ζηµιάσ

αποτελεσµάτων τουσ, αλλά κυρίωσ για τη σηµασία τησ χρονικήσ στιγµήσ που

€11.283543 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

ήρθαν αυτά. Οι στρατηγικέσ κινήσεισ που έγιναν στισ εταιρίεσ αυτέσ, τα

Η Amathus Public Ltd είναι ένασ πολυδιάστατοσ οργανισµόσ που καλύπτει ένα

τελευταία δύο χρόνια, αποτελούν µέροσ του ευρύτερου στρατηγικού

ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Mέσω τησ θυγατρικήσ τησ Amathus Corporation

σχεδιασµού του Οµίλου που εφαρµόστηκε τα τελευταία χρόνια, µε απώτερο

δραστηριοποιείται κυρίωσ στισ αεροµεταφορέσ, την αντιπροσώπευση

στόχο την αντιµετώπιση των επιπτώσεων που είχαν στην Κυπριακή οικονοµία,

αερογραµµών, τα ταξίδια και τον τουρισµό (Let’s Go Tours). Ακόµη, µέσω τησ

η οικονοµική και τραπεζική κρίση.

Amathus Aegeas, ασχολείται µε υπηρεσίεσ αντιπροσώπευσησ και ναύλωσησ

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα των εταιριών αυτών αποδεικνύουν την

πλοίων, µεταφοράσ φορτίων και υπηρεσίεσ αποθήκευσησ και logistics.

ορθότητα του γενικότερου στρατηγικού σκεδιασµού του Οµίλου. Από τα

Επίσησ, η Amathus Public συµµετέχει µε σηµαντικά ποσοστά στην ιδιοκτησία

αρχικά στάδια τησ οικονοµικήσ κρίσησ που έπληξε την οικονοµία τησ Κύπρου,

ή/και διαχείριση πολυτελών ξενοδοχειακών µονάδων όπωσ το Amathus

έχει ειπωθεί επανειληµµένα, ότι η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων του

Beach Hotel Rhodes, το Amathus Beach Hotel Limassol και το Olympic Lagoon

Οµίλου και κυρίωσ η ποιότητα των ανθρώπων του, θα µπορούσαν να του

Resort.

δώσουν το δικαίωµα να δει το µέλλον µε αισιοδοξία. Με αργό αλλά κυρίωσ µε

Η Claridge Public Ltd είναι ο κύριοσ και µεγαλύτεροσ µέτοχοσ τησ ιδιοκτήτριασ

σταθερό ρυθµό αυτό αποδεικνύεται έµπρακτα, µέσα από το έργο και τα

εταιρίασ του Amathus Beach Hotel Rhodes, καθώσ επίσησ κατέχει και το

αποτελέσµατα των εταιριών του οµίλου.

100% του µετοχικού κεφαλαίου τησ Amathus Vacation Ownership Ltd η οποία

Άλλωστε το γεγονόσ ότι η διαδικασία αναδιάρθρωσησ του δανειακού

έχει στην ιδιοκτησία τησ πολυτελείσ επαύλεισ και διαµερίσµατα στο Aphrodite

χαρτοφυλακίου τησ Lanitis E.C.Holdings ολοκληρώθηκε µε επιτυχία,

Hills (Apollo Heights).

οφείλεται κατά κύριο λόγο και στουσ πιο πάνω παράγοντεσ. Η πιο πάνω
διαδικασία

υπήρξε

πολύπλοκη

και

χρονοβόρα,

αλλά

στο

τέλοσ

ολοκληρώθηκε µε ικανοποιητικό τρόπο για τον Όµιλο, πράγµα που του δίνει
το χρονικό περιθώριο και την ευχέρεια να αναπτύξει και να εκµεταλλευθεί
ορθολογιστικά τα περιουσιακά του στοιχεία και να σχεδιάσει το αναπτυξιακό
µέλλον του µε περισσότερη αυτοπεποίθηση.
Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι σε όλουσ.
Αντώνησ Παπάσ, ∆ιευθυντήσ Marketing & Επικοινωνίασ,Οµίλου Λανίτη

Marina Beach Bar στη µαρίνα Λεµεσού από την Carob Mill Restaurants
To Marina Beach Bar, είναι η τελευταία προσθήκη τησ Carob Mill Restaurants Ltd και µάλιστα το
µοναδικό παραλιακό σηµείο για ποτό ή φαγητό στην ακτή Peninsula τησ µαρίνασ Λεµεσού. Με
µοντέρνο και µινιµαλιστικό σχεδιασµό, το Marina Beach Bar προσφέρει µια µοναδική και χαλαρωτική
εµπειρία προσφέροντασ ποτό ή φαγητό, τόσο στον χώρο του εστιατορίου όσο και στον ευρύτερο χώρο
τησ παραλίασ µπροστά από αυτό, εξυπηρετώντασ τόσο τουσ πελάτεσ του όσο και τουσ λουόµενουσ. Οι
επισκέπτεσ του µπορούν να απολαύσουν, κατά τη διάρκεια όλησ τησ µέρασ, ελαφρά γεύµατα, ή
γκουρµέ κουζίνα από τη δηµιουργική και ταλαντούχα οµάδα σεφ τησ Carob Mill Restaurants.
Παράλληλα µπορούν να απολαύσουν µία µεγάλη ποικιλία ροφηµάτων, κρασιών και κοκτέιλ,
χαλαρώνοντασ πλάι στο κύµα και απολαµβάνοντασ τον ήλιο ξαπλωµένοι στη χρυσή αµµουδιά τησ
παραλίασ στη µαρίνα.

The Oval

Nireas Residences:
Νέα διαµερίσµατα στη µαρίνα Λεµεσού

Στην τελική ευθεία µπήκαν οι κατασκευαστικέσ εργασίεσ, ίσωσ του πιο

Μετά τη µεγάλη επιτυχία των πωλήσεων στη µαρίνα Λεµεσού, µία νέα σειρά

εντυπωσιακού κτηρίου στην Κύπρο, του “The Oval”, µιασ και ξεκίνησε η

πολυτελών διαµερισµάτων διατίθεται τώρα προσ πώληση από τη Cybarco. Οι

τοποθέτηση σε αυτό του εξωτερικού κελύφουσ. Το κτήριο αναµένεται να

29 νέεσ κατοικίεσ του συγκροτήµατοσ Nireas Residences, µε απρόσκοπτη θέα

αποπερατωθεί στισ αρχέσ του 2017.

στη µαρίνα, βρίσκονται σε ιδανική τοποθεσία µόνο µερικά βήµατα µακριά από
τη θάλασσα.
Τα διαµερίσµατα ενόσ, δύο και τριών υπνοδωµατίων, όπωσ και τα ρετιρέ
τεσσάρων υπνοδωµατίων, βρίσκονται επίσησ σε µικρή απόσταση από το
κέντρο τησ πόλησ. Σηµειώνεται ότι διαθέτουν κοινόχρηστη πισίνα, καλυµµένη
βεράντα, ιδιωτικό χώρο στάθµευσησ και αποθήκευσησ, δίπλα ακριβώσ από τα
εστιατόρια, τα καταστήµατα και τισ υπηρεσίεσ που προσφέρει η µαρίνα.
Τα διαµερίσµατα τησ µαρίνασ Λεµεσού έχουν ήδη προσελκύσει αγοραστέσ
πέραν των 18 διαφορετικών εθνικοτήτων ενώ από τισ 121 µονάδεσ που
παραδόθηκαν µέχρι σήµερα, αποµένουν µόνο 5 προσ πώληση. Ο ∆ιευθυντήσ
Πωλήσεων τησ µαρίνασ Λεµεσού, κ. Γιώργοσ Εγγλέζοσ, επιβεβαίωσε ότι «τα νέα
αυτά διαµερίσµατα προσφέρουν µία τελευταία ευκαιρία στουσ αγοραστέσ να
αποκτήσουν παραθαλάσσια κατοικία σε µία από τισ πιο συναρπαστικέσ µαρίνεσ
τησ Μεσογείου. Είµαστε απολύτωσ πεπεισµένοι ότι το αγοραστικό κοινό θα
υποδεχτεί µε ενθουσιασµό την πρόταση αυτή, καθώσ πρόκειται για ένα

Με νέο πρόσωπο η Let’s Go Tours στην
έκθεση «Ταξίδι 2016»
Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε η συµµετοχή τησ Let’s Go Tours by Amathus στην
ετήσια έκθεση «Ταξίδι 2016» που διοργανώθηκε τον περασµένο Απρίλιο στο
Συνεδριακό Κέντρο.
Χιλιάδεσ επισκέπτεσ είχαν την ευκαιρία να περάσουν από το ειδικά
διαµορφωµένο περίπτερο και να ενηµερωθούν για τα νέα καλοκαιρινά
προγράµµατα.
Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε το νέο, αναβαθµισµένο περίπτερο τησ εταιρίασ
στο οποίο κυριαρχούσε το πορτοκαλί χρώµα του καλοκαιριού, δίνοντασ έτσι
έντονο άρωµα διακοπών.

µοναδικό προϊόν µε µεγάλη αξία. Είναι πράγµατι σπάνια ευκαιρία να αποκτήσει
κανείσ µια κατοικία σε µία τόσο ιδανική τοποθεσία και σε ελκυστική τιµή».

∆ύο νέες προνοµιούχες επαύλεις στο Aphrodite Hills, είναι τώρα διαθέσιµες προς πώληση από τη Cybarco
Σε έναν από τουσ πιο πολυτελείσ προορισµούσ στη Μεσόγειο, στο βραβευµένο θέρετρο γκολφ, αναψυχήσ και ανάπτυξησ ακινήτων Aphrodite Hills,
ανεγείρονται από τη Cybarco δύο νέεσ εντυπωσιακέσ και πολυτελείσ επαύλεισ.
Η Villa Myrsini και η Villa Levanta ανεγείρονται σε ένα σηµείο που θεωρείται το πιο προνοµιούχο του θέρετρου, αφού απολαµβάνει την πιο εκπληκτική θέα
τησ Μεσογειακήσ θάλασσασ.
Η µοναδική τοποθεσία των δύο υπερπολυτελών επαύλεων, θα προσφέρει πέραν τησ πανοραµικήσ θέασ προσ τη θάλασσα και αυτή προσ το γήπεδο του γκολφ
και το καταπράσινο τοπίο του Aphrodite Hills. Πρόκειται για δύο ευρύχωρεσ επαύλεισ τεσσάρων υπνοδωµατίων κτισµένεσ σε 1891 τ.µ. γησ, µε ξεχωριστό
αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, µε ιδιωτικούσ κήπουσ και overflow πισίνεσ, που υπόσχονται να προσφέρουν στουσ ιδιοκτήτεσ τουσ µοναδικέσ στιγµέσ χαλάρωσησ
σε αυτό το µαγευτικό τοπίο.
Το πολυτελέσ και παράλληλα γαλήνιο και χαλαρωτικό περιβάλλον του Aphrodite Hills, σε συνδυασµό µε τη µεγάλη ποικιλία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
που είναι διαθέσιµεσ στο θέρετρο, όπωσ spa, 5άστερο ξενοδοχείο, εστιατόρια, κλπ., δικαίωσ το αναδεικνύουν ωσ ένα ξεχωριστό και µοναδικό προορισµό.

Στη τελική ευθεία οι πωλήσεις στο Amathusa Coastal Heights

Το Fasouri Watermania Waterpark «κατακλύζεται»
µε καλοκαιρινές προσφορές

Η Conercon χορηγός της Ηµέρας Περιβάλλοντος

Το Fasouri Watermania Waterpark είναι φέτοσ πιο χαρούµενο από ποτέ και

Η Conercon Energy Solutions, θυγατρική εταιρία τησ Lanitis Energy, ήταν ο κύριοσ

σχεδόν κάθε εβδοµάδα γιορτάζει µε νέεσ προσφορέσ και πακέτα στο πλαίσιο

χορηγόσ των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν στη µαρίνα Λεµεσού, µε αφορµή

τησ εκστρατείασ «17 χρόνια µαζί, Ευχαριστούµε και Ανταποδίδουµε». Μόνο τον

την παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντοσ. Στισ 4 Ιουνίου γιορτάζεται σε όλο τον κόσµο

µήνα Μάιο και Ιούνιο – και πέραν όλων των άλλων προωθητικών ενεργειών του -

η Ηµέρα Περιβάλλοντοσ µε στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την

το υδροπάρκο πρόσφερε στο κοινό του τισ πιο κάτω δροσερέσ προσφορέσ:

προστασία του περιβάλλοντοσ και ταυτόχρονα την ενηµέρωσή του για ένα τρόπο

6 του Μάη (Opening Day): δωρεάν είσοδοσ για τουσ πρώτουσ 117 επισκέπτεσ.

ζωήσ «φιλικό» προσ το περιβάλλον.

Γιορτή τησ Μητέρασ: ∆ωρεάν είσοδοσ για όλεσ τισ µητέρεσ ωσ µια πράξη

Τη συγκεκριµένη µέρα η µαρίνα Λεµεσού διοργάνωσε στουσ χώρουσ τησ µια σειρά

ευγνωµοσύνησ προσ όλα αυτά που προσφέρουν.

από εκδηλώσεισ µε απώτερο σκοπό τα πιο πάνω. Η Conercon Energy Solutions

Ηµέρα του Παιδιού: δωρεάν είσοδοσ για όλα τα παιδιά, για να απολαύσουν µία

συµµετείχε στην εκδήλωση ωσ κύριοσ χορηγόσ µε δικό τησ περίπτερο,

µέρα χαράσ και ξεγνοιασιάσ.

ενηµερώνοντασ τον κόσµο για τα προϊόντα τησ, τα οποία αποτελούν τη βάση για την

19 Ιουνίου (Ηµέρα του Πατέρα): δωρεάν είσοδοσ για όλουσ τουσ µπαµπάδεσ.

παραγωγή ενέργειασ από Ανανεώσιµεσ Πηγέσ. Τα τελευταία χρόνια, η θυγατρική

Το Fasouri Watermania Waterpark θα συνεχίσει να µοιράζει δώρα και πολλέσ

εταιρία του Οµίλου Λανίτη, είναι από τουσ

εκπλήξεισ ευχαριστώντασ τουσ φανατικούσ του φίλουσ για την προτίµηση και την

κυριότερουσ «παίκτεσ» στην αγορά των

υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια.

φωτοβολταϊκών συστηµάτων και των

Το υδροπάρκο τησ Λεµεσού έχει φιλοξενήσει µέχρι σήµερα πέραν των 2

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειασ γενικότερα.

εκατοµµυρίων επισκεπτών και βραβεύτηκε ωσ ένα από τα κορυφαία υδροπάρκα
στην Ευρώπη από την µεγαλύτερη ταξιδιωτική ιστοσελίδα στον κόσµο Tripadvisor.

Mε «νέο» πρόσωπο οι κατάλογοι διακοπών της Let’s Go Tours!
Από την αρχή του φετινού καλοκαιριού κυκλοφόρησαν οι νέοι κατάλογοι διακοπών τησ Let’s Go Tours by Amathus, «Καλοκαίρι 2016», «Αµερική & Καραϊβική 2016-17»,
και «Κρουαζιέρεσ Πολυτελείασ 2016». Με νέο ανανεωµένο πρόσωπο η Let’s Go Tours by Amathus σασ προσκαλεί να εµπνευστείτε για το ταξίδι σασ µέσα από ένα
ολοκληρωµένο πρόγραµµα διακοπών µε επιλογέσ για όλα τα γούστα και σε τιµέσ που θα εκπλήξουν.
Αυτό το καλοκαίρι προσφέρονται όλοι οι δηµοφιλείσ Ελληνικοί προορισµοί µε απευθείασ πτήσεισ, όπωσ και απεριόριστεσ επιλογέσ για οργανωµένεσ εκδροµέσ στην
Ελλάδα, την Ευρώπη, και σε όλο τον κόσµο.
Εάν θέλετε να ανακαλύψετε τον νέο κόσµο, στον εξειδικευµένο κατάλογο «Αµερική & Καραϊβική 2016» µπορείτε να βρείτε πληροφορίεσ, ειδικέσ προσφορέσ και ένα
ευρύ φάσµα επιλογών για το ταξίδι σασ στην Αµερική από πακέτα για µεµονωµένουσ µέχρι οργανωµένεσ εκδροµέσ και διακοπέσ µε τροχόσπιτο, λεωφορείο, τρένο ή
µοτοσυκλέτα. Για την Καραϊβική προσφέρονται επιλογέσ στα ξενοδοχεία Sandals και τα φηµισµένα προγράµµατα All Inclusive τησ Wamos σε εκλεκτά θέρετρα και σε
προσιτέσ τιµέσ.
Για κρουαζιέρεσ προµηθευτείτε τον κατάλογο «Κρουαζιέρεσ Πολυτελείασ 2016» και αφήστε την Let’s Go Tours by Amathus να σαλπάρει τα όνειρα σασ µε τα Mega
Ships φηµισµένων εταιρειών όπωσ η NCL, Costa, Royal Caribbean µε δροµολόγια σε όλο τον κόσµο.
Για περισσότερεσ πληροφορίεσ και επιλογέσ µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.letsgotours.com

«Το Νησί των Θησαυρών»
Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τον Ρωσικό εκδοτικό οίκο Vestnik Kipra η ειδική πολυτελήσ έκδοση «Остров сокровищ»,
«Το Νησί των Θησαυρών», την οποία προλογίζει ο Πρόεδροσ τησ ∆ηµοκρατίασ κ. Νίκοσ Αναστασιάδησ.
Πρόκειται για µία εµπεριστατωµένη επιχειρηµατική έκδοση που γράφτηκε τόσο στα ρωσικά όσο και στα ελληνικά και η
οποία παρουσιάζει µικρό αριθµό επιλεγµένων και επιτυχηµένων επιχειρηµατικών προσωπικοτήτων και εταιριών τησ
Κύπρου, οι οποίεσ διαχρονικά δίνουν το δικό τουσ στίγµα στην επιχειρηµατική ιστορία του τόπου.
Σκοπόσ του βιβλίου αυτού είναι να δώσει - κυρίωσ προσ τουσ ρώσουσ επενδυτέσ - την εικόνα και τον χαρακτήρα του
κύπριου επιτυχηµένου επιχειρηµατία, µέσα από ιστορίεσ προσωπικέσ, οικογενειακέσ καθώσ και επιχειρηµατικέσ των
ατόµων που συµπεριλαµβάνονται σε αυτή την έκδοση. Στο συγκεκριµένο βιβλίο ανάµεσα στον µικρό αριθµό των
προσωπικοτήτων που παρουσιάζονται, συµπεριλαµβάνεται και η οικογένεια Λανίτη και κατ’ επέκταση ο Όµιλοσ Λανίτη,
όπου µέσα από συνέντευξη του Προέδρου του Οµίλου κ. Πλάτωνα Λανίτη εξιστορούνται µεταξύ άλλων, επιτυχηµένεσ
ιστορίεσ των εταιριών του Οµίλου. Πέραν του κ. Πλάτωνα Λανίτη φιλοξενούνται συνεντεύξεισ του πρώην Προέδρου τησ
Κυπριακήσ ∆ηµοκρατίασ κ. Γιώργου Βασιλείου, του κ. Χρίστου Μαυρέλλη, τησ οικογένειασ Μουσκή, του κ. Νίκου
Σιακόλα, του κ. Χάινριχ Σόλλερ κ.ά.

