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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

 

 

 

Με το παρόν σας ειδοποιούμε ότι στις 17 Οκτωβρίου 2022 στις 15:00 θα διεξαχθεί  Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των Μελών στην οδό Στασίνου 6, Jean Nouvel Tower, 1511 Λευκωσία, Κύπρος, για την 

εξέταση και έγκριση των παρακάτω θεμάτων: 

 

1. Την αποδοχή των αλλαγών στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας (συγκεκριμένα του 

ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού της Εταιρείας), ενόψει της ισχύος και προς 

συμμόρφωση με τις διατάξεις που αναθεωρούν τον περί Εταιρειών Νόμο, ΚΕΦ.113 ως 

ακολούθως: 

 

(α) με την προσθήκη του Μέρους ΧΑ αναφορικά με τις Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού 

Κεφαλαίου, και συγκεκριμένα τις νέες διατάξεις σχετικά με:  

(1) τα περιεχόμενα του ιδρυτικού εγγράφου για το μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (“ΕΕΜΚ”), 

(2) τις πρόνοιες καταστατικού / ιδρυτικού εγγράφου ΕΕΜΚ αναφορικά με το 

μετοχικό κεφάλαιο και την εξαγορά μετοχών, 

(3) το ποσοστό της απόκλισης της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών ΕΕΜΚ από 

την καθαρή αξία του ενεργητικού της, 

(4) την εξουσία ΕΕΜΚ για εξαγορά δικών της μετοχών, 

(5) τη μεταχείριση μετοχών που έχουν εξαγορασθεί, και 

(6) τις υποχρεώσεις υφιστάμενων ΕΕΜΚ για την τροποποίηση του ιδρυτικού και 

καταστατικού τους. 

 

Το κάθε Μέλος που έχει δικαίωμα παρουσίας και ψήφου στην ως άνω Συνέλευση, επιτρέπεται να 

διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Ο διοριζόμενος 

πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι Μέλος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο ή 

οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στην ως άνω αναγραφόμενη διεύθυνση της 

Εταιρείας, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη της εν λόγω Συνέλευσης. 
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ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 

 

 

 

Εγώ, ο/η ………………….………………….……….., μεριδιούχος της Εταιρείας με το παρόν διορίζω τον/την 

………………………………………….……….. από ………………………..…, ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου για να ψηφίσει 

εκ μέρους μου στην  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2022, στις 15:00 στην οδό Στασίνου 6, Jean Nouvel Tower, 1511 Λευκωσία, 

Κύπρος, και/ή οποιαδήποτε Συνέλευση που συγκληθεί λόγω τυχόν αναβολής αυτής.  

 

 

Με το παρόν δίνω εντολή στον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου να ψηφίσει υπέρ η κατά των ακόλουθων: 

  

1. Την αποδοχή των αλλαγών στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας (συγκεκριμένα του 

ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού της Εταιρείας), ενόψει της ισχύος και προς 

συμμόρφωση με τις διατάξεις που αναθεωρούν τον περί Εταιρειών Νόμο, ΚΕΦ.113 ως 

ακολούθως: 

 

(β) με την προσθήκη του Μέρους ΧΑ αναφορικά με τις Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού 

Κεφαλαίου, και συγκεκριμένα τις νέες διατάξεις σχετικά με:  

(1) τα περιεχόμενα του ιδρυτικού εγγράφου για το μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (“ΕΕΜΚ”), 

(2) τις πρόνοιες καταστατικού / ιδρυτικού εγγράφου ΕΕΜΚ αναφορικά με το 

μετοχικό κεφάλαιο και την εξαγορά μετοχών, 

(3) το ποσοστό της απόκλισης της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών ΕΕΜΚ από 

την καθαρή αξία του ενεργητικού της, 

(4) την εξουσία ΕΕΜΚ για εξαγορά δικών της μετοχών, 

(5) τη μεταχείριση μετοχών που έχουν εξαγορασθεί, και 

(6) τις υποχρεώσεις υφιστάμενων ΕΕΜΚ για την τροποποίηση του ιδρυτικού και 

καταστατικού τους. 

 

 

 

 

Υπογραφή: ________________ 

Ημερομηνία:________________ 


