
 
 
Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  
 
Καλούνται οι µέτοχοι της Εταιρείας ∆ήµητρα Επενδυτική ∆ηµόσια Λτδ (η “Εταιρεία”) σε Ετήσια Γενική 
Συνέλευση των µετόχων που θα γίνει στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία, την Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου 
2018 και ώρα 17:30, για να ασχοληθεί µε τις ακόλουθες συνήθεις εργασίες: 
 
1. Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 

∆εκεµβρίου 2017. 
2. Μελέτη και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Περί Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης και της Πολιτικής Αµοιβών της Εταιρείας. 
3. Μελέτη και έγκριση των  Οικονοµικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος 

που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017. 
4. Εκλογή Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
5. Καθορισµό της αµοιβής των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
6. ∆ιορισµό των Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της 

αµοιβής τους.  
7. Οποιοδήποτε άλλο θέµα που µπορεί, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Εταιρείας, να 

παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
 
Μετά το πέρας των εργασιών της Ετήσια Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
της Εταιρείας για εξέταση και, αν αποφασιστεί, ψήφιση του πιο κάτω ειδικού ψηφίσµατος το οποίο θα 
προταθεί ως ειδικό ψήφισµα: 
 
 
Ειδικό Ψήφισµα 1: Αγορά Ιδίων Μετοχών 
 
 ‘‘Όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται 
όπως προβεί, αν κρίνει τούτο σκόπιµο και προς το συµφέρον της Εταιρείας, στην απόκτηση από την 
Εταιρεία δικών της µετοχών, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόµου 
Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί) (ο “Νόµος”). Η ελάχιστη και ανώτατη τιµή εξαγοράς των µετοχών 
της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του µέσου όρου της 
τιµής της αγοράς της µετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηµατιστηριακές συναντήσεις 
πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα µπορεί να αποκτήσει µέχρι και τον µέγιστο 
αριθµό µετοχών που προβλέπεται από τον Νόµο µέσα σε χρονικά πλαίσια 12 µηνών από την 
ηµεροµηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι µετοχές θα 
µπορούν να αποκτηθούν είτε µε ιδιωτική συµφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να 
τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ηµεροµηνία απόκτησής τους”. 
 
 
Με βάση την τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ 113, Νόµος 42(Ι) του 2010, το σύνολο των 
οικονοµικών καταστάσεων καθώς επίσης η έκθεση των συµβούλων, η έκθεση των ελεγκτών και τα 
πληρεξούσια έγγραφα δεν θα αποσταλούν στους Μετόχους.  Αντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων θα 
είναι διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Λεµεσού 13, Demetra Tower, 5ος Όροφος, 
2112 Λευκωσία, Τηλ.: +35722818222, Τηλεοµοιότυπο: +35722818223, email: 
mailbox@demetra.com.cy), καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
στη διεύθυνση www.demetra.com.cy.  Κάθε µέτοχος δύναται να λάβει αντίγραφο χωρίς την καταβολή 
οποιουδήποτε τέλους. 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

 
∆ρ.Νίκος Μιχαηλάς 
Γραµµατέας / ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Λευκωσία, 23 Απριλίου 2018 
 
 
 



 
 

 
 
Πληρεξούσιο Έγγραφο Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
 
Προς: 
∆ήµητρα Επενδυτική ∆ηµόσια Λτδ 
Λεωφόρος Λεµεσού 13, Demetra Tower, 5ος Όροφος, 2112 Λευκωσία. 
 

Εγώ/Εµείς......................................................................................................................

................ από .....................................… µε Αριθµό Ταυτότητας / Εγγραφής 

...........................................µέλος/µέλη της πιο πάνω Εταιρείας µε το παρόν 

διορίζω/ουµε τον/την ……………………… από ................................................ µε 

Αριθµό Ταυτότητας ………………. ή σε περίπτωση κωλύµατος τον/την 

.............................................................................. από ................................................ 

µε Αριθµό Ταυτότητας ..............................................… ως αντιπρόσωπο µου/µας για 

να ψηφίσει για µένα/εµάς για λογαριασµό µου/µας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 

Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 6η ηµέρα του Σεπτεµβρίου 2018, και ώρα 

17:30. στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.  

 

Ηµεροµηνία: ...........................................  Υπογραφή: ........................................ 

 
 
 
 
Κάθε µέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση 
δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση 
του. Το σχετικό έγγραφο διορισµού πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 
κανονισµού αρ. 69 του καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία 
της Εταιρείας στη Λευκωσία (Λεωφόρος Λεµεσού 13, Demetra Tower, 5ος Όροφος, 2112 
Λευκωσία) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των 
εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος που θα διοριστεί 
δεν είναι αναγκαίο να είναι µέτοχος της Εταιρείας. 
 


