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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση  

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 22/06/2022 
παραβρέθηκαν 9 μέτοχοι αυτοπροσώπως και μέσω αντιπροσώπων 26 που εκπροσωπούσαν το 
82,41% των εκδομένων μετοχών. 

Η Ημερήσια Διάταξη διαλάμβανε τις Συνήθεις Εργασίες μόνο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, 
μεταξύ άλλων, κατατέθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης, οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 
μητρικής Εταιρείας, οι Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση για την 
Εταιρική Διακυβέρνηση και η Έκθεση των νόμιμων ελεγκτών για το έτος 2021, δόθηκε η 
ευκαιρία στους μετόχους να πάρουν και να απευθύνουν λόγο και εγκρίθηκε η Έκθεση Αμοιβών. 

Εγκρίθηκε επίσης η καταβολή μερίσματος προς €0,025 ανά μετοχή (7,35% στην ονομαστική 
αξία της μετοχής). Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η 
Δευτέρα 11/07/2022. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα 
έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Πέμπτης 07/07/2022. 
Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και την 07/07/2022 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης 
με το δικαίωμα σε μέρισμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας 
της Παρασκευής 08/07/2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς 
το δικαίωμα σε μέρισμα (ex-dividend). Δικαιούχοι είναι και οι επενδυτές που είναι αποδέκτες 
βάσει εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που θα έχει ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο Σύστημα 
Άϋλων Τίτλων) μέχρι την Ημερομηνία Αρχείου.  

Προτεινόμενη ημερομηνία καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 21/07/2022. Η ακριβής 
ημερομηνία αποστολής του θα ανακοινωθεί. 

Οι διοικητικοί σύμβουλοι κ. Χριστοφής Κουφάρης, Δρ. Νέαρχος Ιωάννου, κα. Αριάνα Λόρδου 
Αναστασιάδου και κ. Άδωνης Ηλία, που αποχώρησαν εκ περιτροπής, επανεκλέγηκαν. Ο κ. 
Γεώργιος Μιχαηλίδης ο οποίος αποχώρησε εκ περιτροπής, κατά την διάρκεια της Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης, δήλωσε ότι δεν προσφέρεται για επανεκλογή. 

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων παρέμειναν στα επίπεδα της 
απόφασης της ΕΓΣ του 2021. 

Ελεγκτές της Εταιρείας αναδιορίσθηκαν οι KPMG. 

Δεν τέθηκαν ζητήματα στη βάση του ά. 127Β του περί Εταιρειών Νόμου και της Διάταξης 
Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Επισυνάπτεται επίσης το κείμενο της ομιλίας του Προέδρου, κ. Χριστοφή Κουφάρη και οι 
θεσμικές ειδοποιήσεις σε σχέση με την επανεκλογή, την αποχώρηση και τον αναδιορισμό. 
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LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣ κ ΤΑΚΗ ΚΟΥΦΑΡΗ ΣΤΗΝ  

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - THE GOLDEN BAY 

 

 

Αγαπητοί Mέτοχοι  
Κυρίες και Kύριοι, 
 

Σας καλωσορίζω στη 37η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd.  
 
Μετά από δύο πρωτόγνωρα χρόνια διαβίωσης με τον κορονοϊό καταφέραμε να είμαστε 
σήμερα μαζί χωρίς μάσκες, ευχόμενοι ότι  έχουμε ξεπεράσει επιτέλους εκείνες τις ιδιαίτερα 
δύσκολες και ενοχλητικές συνθήκες του κορονοϊού.  

 

 
1.0 Αποτελέσματα του Συγκροτήματος το 2021 
 

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος το 2021 ήταν ουσιαστικά βελτιωμένα σε σχέση με τα 
αποτελέσματα του 2020 που λόγω κορονοϊού ήταν τα χειρότερα αποτελέσματα που είχε το 
Συγκρότημα στην πρόσφατη ιστορία του. 
 
Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος αυξήθηκαν στα €14.55 εκ. από €5.8 εκ. το 2020, το 
EBITDA μετατράπηκε σε κέρδος €3.57 εκ. από €786 χιλιάδες ζημιά το 2020  με τελικό καθαρό 
κέρδος μετά τη φορολογία €1.47 εκ. από €2.88 εκ. καθαρή ζημιά του 2020. 
 
Αυτά τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά εφόσον έχουν επιτευχθεί εν μέσω 
κορονοϊού, με σχετικά χαμηλή πληρότητα, μόλις 40% για ολόκληρο το έτος 2021. Αυτό 
αντανακλά την ευελιξία που έχει το Συγκρότημά στο να προσαρμόζεται σε δύσκολες 
συνθήκες και σε αυτό βοηθά ιδιαίτερα και ο χαμηλός δείκτης Δανεισμού προς  Ίδια 
Κεφάλαια – gearing ratio. 
 

2.0 Απόδοση Ξενοδοχείων Συγκροτήματος κατά το 2021 

2.1 Golden Bay Beach Hotel 

Λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας το ξενοδοχείο λειτούργησε στις 
24/04/2021 και παρέμεινε ανοικτό μέχρι και το τέλος της χρονιάς. Η πληρότητα κατά την 
διάρκεια των 8 μηνών που λειτούργησε ανήλθε στο 72% ενώ για το έτος στο 49%. 
 
Oi  κύριες αγορές ήταν η Ρωσία, η Βρετανία και η Γερμανία  
 
Το ξενοδοχείο συνέβαλε στο καθαρό κέρδος με ευρώ 979 χιλιάδες , με 125 άτομα προσωπικό 
και παροχές προσωπικού ευρώ 2.2 εκ. 
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2.2 Lordos Beach Hotel 

Το ξενοδοχείο λειτούργησε από τα μέσα Ιανουαρίου2021 μέχρι και το τέλος Μαρτίου 
φιλοξενώντας επαναπατρισθέντες που έπρεπε να τεθούν σε περιορισμό λόγω των μέτρων 
κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.  

Στην συνέχεια επαναλειτούργησε κανονικά στις 10 Ιουνίου και παρέμεινε σε κανονική 
λειτουργία μέχρι και το τέλος της χρονιάς. 

Κατά την διάρκεια των 8 μηνών που λειτούργησε η πληρότητα του ανήλθε στο 72% ενώ για 
το έτος στο 47%. 
 
Το ξενοδοχείο συνέβαλε στο καθαρό κέρδος με ευρώ 656 χιλιάδες ,  με 92 άτομα προσωπικό 
και παροχές προσωπικού ευρώ 1.4 εκ. 
 

2.3 Golden Coast Beach Hotel 

Το ξενοδοχείο λειτούργησε από την 1η Μαΐου όταν και ξεκίνησαν οι πτήσεις και τα 
προγράμματα των ξένων διοργανωτών ταξιδιών προς την Κύπρο και παρέμεινε ανοικτό 
μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. 

Κατά την διάρκεια των 6 μηνών που λειτούργησε η πληρότητα του ανήλθε στο 58% ενώ για 
το έτος στο 29%. 
 
Oi κύριες αγορές ήταν η Ρωσία ΄η Κύπρος , η Βρετανία και η Γερμανία. 

Το ξενοδοχείο συνέβαλε στο καθαρό κέρδος με ευρώ 94 χιλιάδες , με 142 άτομα προσωπικό 
και παροχές προσωπικού ευρώ 1.4 εκ. και. 

 
 
3.0 Προβλέψεις για τα Αποτελέσματα του Συγκροτήματος 2022 
  

Εκεί που αρχίσαμε να πιστεύουμε ότι έχουμε ξεφύγει από τις συνέπειες του κορονοϊού, 
ξέσπασε στις 24/2/22 ο πόλεμος στην Ουκρανία με την εισβολή της Ρωσίας και μέσα σε 
λίγους μόνο μήνες τα πάντα άλλαξαν αφού ως μέλος της ΕΕ έχουμε ακολουθήσει τις οδηγίες 
της ΕΕ και υποχρεωθήκαμε στην επιβολή μέχρι σήμερα έξι κατά σειρά οικονομικών 
εμπάργκο κατά της Ρωσίας με όλες τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις, με αποτέλεσμα 
σήμερα να ζούμε σε συνθήκες μιας άλλης επιδημίας, αυτή που οι οικονομολόγοι 
ονομάζουν  Stagflation - δηλαδή το τέλειο κοκτέιλ οικονομικής δυσφορίας, εκεί όπου 
θριαμβεύει ο πληθωρισμός παρέα με την οικονομική στασιμότητα.  
 
Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές παντού αφού βιώνουμε ρεκόρ πληθωριστικών τάσεων  στην 
ενέργεια, σε πρώτες ύλες, είδη εστίασης κλπ. Ως επισφράγιση των πιο πάνω αρνητικών 
τάσεων είχαμε τις τελευταίες μέρες ανακοινώσεις από παγκόσμιους οργανισμούς ότι οι 
διεθνείς αγορές  έχουν εισέλθει σε BEAR MARKET και σε περεταίρω άνοδο στα επιτόκια τόσο 
στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. 
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Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, οι ενέργειες του ΔΣ μας το 2022 στοχεύουν στη:  
 

• Αποτελεσματική διαφύλαξη της οικονομικής ευρωστίας του Συγκροτήματος, με 
στοχευμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες που θα διαφυλάξουν και θα προσθέσουν 
σημαντικά στις μελλοντικές αποδόσεις των ξενοδοχείων μας.  

• Ψηφιακή και τεχνολογική αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος. 

• Παρακολούθηση και αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδιασμού μας με ιδιαίτερη 
στόχευση στη βελτίωση της απόδοσης των ξενοδοχείων μας, την ανάπτυξη νέων 
αγορών και την συνεχή μετεκπαίδευση του προσωπικού μας.  

 
4.0 Μέρισμα 2022 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη διαχρονική μερισματική πολιτική του 
Συγκροτήματος, τα αποτελέσματα του 2021, την προοπτική ικανοποιητικών αποτελεσμάτων 
το 2022 και την σχετικά καλή ρευστότητα του Συγκροτήματος, προτείνει να καταβληθεί 
μέρισμα 2.5 σεντς ανά μετοχή, το συνολικό μέρισμα που θα δοθεί ανέρχεται σε € 875,229. 

 
5.0        Ευχαριστίες 
 

Το 2021 ήταν και η πρώτη χρονιά που ακολούθησε τις ιδιαίτερα σημαντικές και ιστορικές  
αποφάσεις  αναφορικά με την ουσιαστική αναδιάρθρωση των ΔΣ του Συγκροτήματος και τη 
διαφοροποίηση της δομής διοίκησης του. Οι ιστορικοί ιδρυτές της εταιρείας, Κωνσταντίνος 
Λόρδος, Δημήτριος (Άκης) Λόρδος  και η Αρετή Ιωνίδου παρέδωσαν τη σκυτάλη στη νέα 
γενιά, από τον Νοέμβριο του 2020, ύστερα από 35  χρόνια, ενώ ο Πρόεδρος Τάκης 
Κυριακίδης παρέδωσε τη σκυτάλη του στη περσινή ΕΓΣ στις 14 Ιουλίου 2021,  ύστερα από 35 
χρόνια στο Δ.Σ. και 21 χρόνια στη Προεδρία του Συγκροτήματος. 
 
Σήμερα μου δίνεται για πρώτη φορά επίσημα η ευκαιρία να ευχαριστήσω εκ μέρους του ΔΣ 
τους ιστορικούς συνιδρυτές της εταιρείας και γενικά όλους τους μετόχους, για την 
εμπιστοσύνη τους προς το Συγκρότημα και για την εμπιστοσύνη που έδειξαν προς το νέο ΔΣ 
ως επίσης και για την συμπαράσταση και συνεργασία που είχαμε ως νέο ΔΣ, εκεί και όπου 
χρειάστηκε. Θέλω επίσης και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω την απεριόριστη εκτίμηση 
μου σε όλα τα μέλη του ΔΣ που με εμπιστεύθηκαν να αναλάβω την Προεδρία αυτού του 
ιστορικού Συγκροτήματος, ιδιαίτερα και ως διάδοχος του προηγούμενου Πρόεδρου του 
Συγκροτήματος, του αγαπητού μας Τάκη Κυριακίδη. 
 
Τελειώνοντας, 
 
Εκφράζω ιδιαίτερες ευχαριστίες  για την στήριξη και ουσιαστική τους  προσφορά στους  

• Αντιπροέδρους μου  Στέφανη Φοίβη Μιχαηλίδου και Θεοφάνη Ιωνίδη   

• Δρ Νέαρχο Ιωάννου ως Προέδρου της Golden Coast Ltd και της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.  

• Γιώργο Κ. Λόρδο ως Προέδρου  της United Hotels (Lordos) Ltd.   

• Διοικητικούς Συμβούλους της Golden Coast Ltd, Αριάνα Αναστασιάδου 
(Αντιπρόεδρο), Ράνια Κυριακίδου, Δρ Αλέξανδρο Κ. Λόρδο, Χρυσοβαλάντη 
Παπαντωνίου και Κωστάκη Χατζήκωνσταντή και τους Διοικητικούς Συμβούλους της 
United Hotels (Lordos) Ltd, Δημήτρη Φ. Λόρδο (Αντιπρόεδρο), Αρετή Α. Λόρδου, 
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Θεοφάνη Ιωνίδη, Δεσπιάνα Κυριακίδου Χωματά, Γιώργο Δ. Λόρδο, Νάντια Κάσινου, 
Άντρεα Ιωνίδου Στέρξ, και Αντρέα Δ. Λόρδο. 

 
Την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη δική τους ουσιαστική προσφορά εκφράζω, 
στο Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή Μάριο Έλληνα, στον Οικονομικό Διευθυντή Άδωνη Ηλία, 
στους Διευθυντές των ξενοδοχείων Golden Bay Άνθο Ασμένη, Golden Coast Διογένη Σταύρου 
και Lordos Beach Νικόλα Κιρκιλλάρη, στη Λειτουργό Συμμόρφωσης και Λειτουργό για 
Χρηματιστηριακά θέματα Ευγενία Νικολάου, στους τμηματάρχες και γενικά στο υπέροχο 
προσωπικό μας, που εργάζεται υπεύθυνα και παραγωγικά κάτω από δύσκολες συνθήκες και 
που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα της επιτυχούς λειτουργίας του 
Συγκροτήματος. 
 
Ευχαριστώ επίσης για τη βοήθεια που προσφέρουν στο Συγκρότημα μας, τη Γραμματεία του 
Διοικητικού Συμβουλίου, Adaminco Secretarial, τους Νομικούς μας Συμβούλους, Σκορδής 
Παπαπέτρου & Σια ΔΕΠΕ, τους Εξωτερικούς Ελεγκτές μας KPMG, τους Εσωτερικούς Ελεγκτές 
μας Ernst & Young και τη Τράπεζα Κύπρου. 
 
 
 
Ευχαριστώ, 
 
Τάκης Κουφάρης 
 

 

 

 














