
 
 

Λευκωσία, 15 Δεκεμβρίου 2020 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 
 

  

Η Cairo Mezz Plc («Εταιρία») κατέχει ομολογίες ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης εκδόσεως των 
εταιρειών ειδικού σκοπού που κατέχουν το Χαρτοφυλάκιο Cairo1 (“Ομολογίες»). Τα έσοδά της 
συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τις απαιτήσεις από δάνεια που περιλαμβάνονται στο 
Χαρτοφυλάκιο Cairo, ήτοι απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Δεδομένου ότι η ικανοποίηση 
των απαιτήσεων από τις Ομολογίες έπεται της πλήρους αποπληρωμής των απαιτήσεων από τις 
ομολογίες υψηλής εξασφάλισης, η πανδημία ενδέχεται να επηρεάσει το χρόνο είσπραξης των εσόδων 
της Εταιρίας. 

Η Εταιρία δεν μπορεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση ή την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του 
Χαρτοφυλακίου Cairo και άρα τη διαμόρφωση των εσόδων της. Κατά συνέπεια η τυχόν επίπτωση του 
Covid -19 θα απεικονιστεί στην εύλογη αξία των ομολογιών που κατέχει, όπως αυτή θα υπολογιστεί την 
31η Δεκεμβρίου 2020, με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο του Χαρτοφυλακίου Cairo. Η αποτίμηση των 
Ομολογιών θα γίνει σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές και μεθόδους που ακολουθούνται 
διεθνώς και οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αποτίμηση θα βασιστεί 
σε υποθέσεις, παραδοχές και προβλέψεις, με βάση τις οικονομικές συνθήκες και τις συνθήκες των 
χρηματοοικονομικών και άλλων αγορών. 

Έχοντας ως δεδομένο ότι η ικανοποίηση των απαιτήσεων από τις Ομολογίες έπεται της πλήρους 
αποπληρωμής των απαιτήσεων από τις ομολογίες υψηλής εξασφάλισης, τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας 
για το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020 και σε σωρευτική βάση από την ίδρυσή της,  παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα:  

 

(ποσά σε ευρώ)  Γ τρίμηνο 2020 15.01.20 - 30.09.20 

Έσοδα  0 0 

EBITDA  (86. 646) (123.052) 

Καθαρή ζημία  (86.646) (123.052) 
    

Επενδύσεις στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 56.017.137 

Ίδια Κεφάλαια 57.368.958 

 

                                                                 
1 Το μικτό χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων λογιστικής αξίας προ προβλέψεων ύψους €7,5 δισ., το οποίο μεταβιβάστηκε τον Ιούνιο 

2019 από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. στις εταιρίες ειδικού σκοπού Cairo No.1 Finance DAC, Cairo No.2 Finance DAC και Cairo No.3 Finance 
DAC, οι οποίες εδρεύουν στην Ιρλανδία  («Εκδότες») 


