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 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 

 
       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

Δίδεται η ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ θα  
πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Εσπερίδων 15, 2001 Στρόβολος, την Τετάρτη 2 
Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 5.00 μμ στην αίθουσα του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΖΕΝΙΟΣ ΠΥΡΙΣΙΗΣ. 
 
Ημερήσια Διάταξη  
 
1.  Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2019 (περιλαμβανομένης της Έκθεσης Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, της Έκθεσης Διαχείρισης, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ξεχωριστών 
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019). 

2.  Εξέταση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί καταβολής μερίσματος στους μετόχους. 
3.  Επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
4. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
5.  Επαναδιορισμός ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους. 
6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξετασθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 
Ανδρέας Πιρίσιης 
Γραμματέας 
 
Λευκωσία 6 Αυγούστου 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
 
Σημειώσεις:  

 
1. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες 
 
Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2019 (περιλαμβανομένης της Έκθεσης Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, της Έκθεσης Διαχείρισης, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο 
γραφείο της Εταιρείας (Εσπερίδων 15, Στρόβολος, Λευκωσία) χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες 
που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113, θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
www.atlantic.com.cy.  
 
2. Ημερομηνία Καταγραφής  
 
Ως ημερομηνία καταγραφής για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 2 Σεπτεμβρίου 2020 ορίζεται η Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 
(‘Ημερομηνία Καταγραφής’).  
 
Μόνο μέτοχοι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση.  Οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά 
την ημερομηνία καταγραφής δε θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να 
ψηφίσει στην Συνέλευση.  
 
Κατά την Γενική Συνέλευση η  απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού 
αναγνώρισης, βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία 
Καταγραφής. 
 
3. Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
 
Η ειδοποίησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δεν θα αποσταλεί στα μέλη αλλά θα γίνει μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα 
της και δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με την δυνατότητα που παρέχεται σε δημόσιες εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΚ από τις 
σχετικές πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113. 
 
4. Δικαιώματα Μετόχων 
 
α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/ προτεινόμενου ψηφίσματος 
 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127Β του περί Εταιρειών Νόμου Κεφάλαιο 113, οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να 
προσθέσουν θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα 
συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψη του, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τουλάχιστον 5% του 
εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μετόχων οι οποίοι έχουν 
το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται. 
 
(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων 
 
Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων και σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου 128Γ(2) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οποιοσδήποτε μέτοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά 
με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης και να λαμβάνει απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Εταιρεία 
μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. 
 
(γ) Δικαίωμα ψήφου 
 
Μέτοχος ο οποίος παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δεν χρειάζεται, 
εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του κατά τον ίδιο τρόπο. 
 
5. Δικαίωμα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου 
 
Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο του 
για να παρευρεθεί και να ψηφίσει εκ μέρους του.  Δεν είναι αναγκαίο ο Αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το Πληρεξούσιο 
Έγγραφο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atlantic.com.cy. Το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να 
κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην διεύθυνση Εσπερίδων 15, 2001 Στρόβολος τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που 
ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση, ή σε περίπτωση αναβολής της, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη 
σύγκληση της εξ αναβολής Συνέλευσης. 
 
6. Εξέταση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί καταβολής μερίσματος  

Αναφορικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2020, 
αποφάσισε να προτείνει για έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την καταβολή μερίσματος ύψους 6,50 σεντ 
ανά μετοχή. 

http://www.atlantic.com.cy/
http://www.atlantic.com.cy/


 
 
 
 

       ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED  

 

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

Δίδεται η ειδοποίηση ότι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 5.30 μμ, αμέσως μετά τις εργασίες της Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης, θα ακολουθήσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστική 
Εταιρεία Δημόσια Λτδ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Εσπερίδων 15, Στρόβολος, στην αίθουσα του 
Εκπαιδευτικού Κέντρου ΖΕΝΙΟΣ ΠΥΡΙΣΙΗΣ για έγκριση του πιο κάτω ψηφίσματος: 
 
Ειδικό ψήφισμα 1 
 
‘Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εφαρμόσει 
πρόγραμμα για την απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί 
Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί). 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 αγοράς της μετοχής της 
Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της αγοράς. Η Εταιρεία θα 
μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από τον Νόμο μέσα στα 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’. 
 
Επεξήγηση: Το πιο πάνω ψήφισμα προτείνεται για την ανανέωση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών της 
Εταιρείας για την περίοδο από 3 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 2021. 
 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 
Ανδρέας Πιρίσιης 
Γραμματέας 
 
Λευκωσία 6 Αυγούστου 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
 
 
Σημειώσεις:  

 
1. Ημερομηνία Καταγραφής 
 
Ως ημερομηνία καταγραφής για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Σεπτεμβρίου 2020 ορίζεται η Δευτέρα 31 Αυγούστου 
2020 (‘Ημερομηνία Καταγραφής’).  
 
Μόνο μέτοχοι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση.  Οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά 
την ημερομηνία καταγραφής δε θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να 
ψηφίσει στην Συνέλευση.  
 
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η  απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου 
πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την 
Ημερομηνία Καταγραφής. 
 
2. Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
 
Η  ειδοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  δεν θα αποσταλεί στα μέλη αλλά  θα γίνει μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην 
ιστοσελίδα της και δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με την δυνατότητα που παρέχεται σε δημόσιες εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΚ 
από τις σχετικές πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113. 
 
3. Δικαιώματα Μετόχων 
 
α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/ προτεινόμενου ψηφίσματος 
 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127Β του περί Εταιρειών Νόμου Κεφάλαιο 113, οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να 
προσθέσουν θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα 
συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψη του, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τουλάχιστον 5% του 
εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μετόχων οι οποίοι έχουν 
το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται. 
 
(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων 
 
Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων και σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου 128Γ(2) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οποιοσδήποτε μέτοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά 
με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης και να λαμβάνει απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Εταιρεία 
μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. 
 
(γ) Δικαίωμα ψήφου 
 
Μέτοχος ο οποίος παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δεν χρειάζεται, 
εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του κατά τον ίδιο τρόπο. 
 
4. Δικαίωμα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου 
 
Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο του 
για να παρευρεθεί και να ψηφίσει εκ μέρους του.  Δεν είναι αναγκαίο ο Αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το Πληρεξούσιο 
Έγγραφο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atlantic.com.cy. Το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να 
κατατεθεί στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στην διεύθυνση Εσπερίδων 15, 2001 Στρόβολος τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που 
ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση, ή σε περίπτωση αναβολής της, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη 
σύγκληση της εξ αναβολής Συνέλευσης. 
 
 
 
 

http://www.atlantic.com.cy/


 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
                               ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Προς ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ, 
Εσπερίδων 15, Στρόβολος, 2001 
Τ.Θ. 24579 1301 Λευκωσία 
 

Εγώ/Εμείς ______________________________________________ από ___________________________________________      

με Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Εγγραφής/Αρ. Διαβατηρίου/Μερίδα Επενδυτή_______________________________________________ 

μέτοχος της Εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ δια του παρόντος διορίζω/ούμε τον/την   

______________________________________________________________________________________________________ 

από _________________________________________ με Αρ. Ταυτότητας __________________________________________ 

 ή στην απουσία του τον/την_______________________________________________________________________________ 

από________________________________________ με Αρ. Ταυτότητας  ___________________________________________ 

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια και/ή Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση της ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστικής Εταιρείας Δημόσια Λτδ που θα γίνει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 στα Κεντρικά 
Γραφεία της Εταιρείας στην οδό Εσπερίδων 15, Στρόβολος, Λευκωσία, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.  
 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡ 
(Σημ.5) 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
(Σημ.5) 

1 Έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης, των ελεγμένων οικονομικών 
καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος 2019. 

  

2 Έγκριση της πρότασης για καταβολή μερίσματος ύψους  6,50  σεντς ανά μετοχή.    

3 Επανεκλογή των ακόλουθων διοικητικών συμβούλων της Εταιρείας οι οποίοι 
αποχωρούν εκ περιτροπής: 
Α) Επανεκλογή της κας Νίνα Πυρίσιη 
Β) Επανεκλογή του κ. Αιμίλιου Πυρίσιη 
 
Ο κ. Παναγιώτης Μαλλής εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει από το ΔΣ και ως 
εκ τούτου δεν προσφέρεται για επανεκλογή.  
 

  

4 Καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019.   

5 Επαναδιορισμός ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για 
καθορισμό της αμοιβής τους.  

  

 ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   

1 Έγκριση του ψηφίσματος για επαναγορά ιδίων μετοχών.    

 
Ημερομηνία  ____________________  Υπογραφή ____________________ 

Στοιχεία επικοινωνίας   Τηλέφωνο ____________________Φαξ _______________ 

 
Σημειώσεις: 

1) Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Εσπερίδων 15, 
Στρόβολος Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση, ή σε περίπτωση αναβολής της, 
όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της εξ αναβολής Συνέλευσης.  

2) Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. 

3) Στην περίπτωση νομικού προσώπου, θα πρέπει το πληρεξούσιο να υπογράφεται από πρόσωπα που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα για 
το σκοπό αυτό και να φέρει την επίσημη σφραγίδα του νομικού προσώπου. 

4) Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο 
Μητρώο Μελών. 

5) Εάν επιθυμείτε να ψηφίσετε υπέρ οποιουδήποτε ψηφίσματος, παρακαλώ σημειώστε √ στο αντίστοιχο κουτί κάτω από τη στήλη ‘ΥΠΕΡ’. 
Εάν επιθυμείτε να ψηφίσετε εναντίον οποιουδήποτε ψηφίσματος, παρακαλώ σημειώστε √ στο αντίστοιχο κουτί κάτω από τη στήλη 
‘ΕΝΑΝΤΙΟΝ’. Εάν δεν υποδείξετε πως επιθυμείτε να ψηφίσει ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος σας, τότε ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος  
δύναται να ψηφίσει κατά βούληση. 



  ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 

 
      NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 
 
Notice is hereby given to the shareholders of Atlantic Insurance Company Public Ltd to attend the Annual General 
Meeting that will be held at Zenios Pyrishis Training Centre at the Company’s Headquarters at 15 Esperidon Street, 2001 
Strovolos, on Wednesday September 2, 2020 at 5.00 p.m.  
 
 
Agenda  
 
1.  Consideration and approval of the Annual Report of the Company for the year 2019 (including the Corporate 

Governance Report, the Management Report, the Consolidated Financial Statements of the Group and the 
separate Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2019).  

2.     Approval of the Board of Directors’ proposal for the payment of dividend. 
3.  Εlection of members of the Board of Directors. 
4. Approval of the remuneration of the members of the Board of Directors.  
5.  Appointment of the auditors and authorisation of the Board of Directors to fix their remuneration. 
6. Any other matter that may properly be considered in an Annual General Meeting. 
 
 
By order of the Board of Directors 

 
 
Andreas Pirishis 
Secretary 
 
Nicosia, 6 August 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 

 
 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 
 
Notes: 

 
1. Available documents and information 
 
The full and complete Annual Report of the Company for the year 2019 (including the Corporate Governance Report, the Management Report, 
the Consolidated Financial Statements of the Group and the separate Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 
2019) will not be sent to the shareholders but may be obtained from the registered office of the Company at Esperidon 15, Strovolos, Nicosia 
without any charge. Moreover, the Annual Report and the information referred to in subsection (4) of article 127A of the Companies Act 113      
(the ‘Law’) will also be available on the Company’s website, www.atlantic.com.cy.   
 
2. Record Date 
 
The record date for participation at the Annual General Meeting of September 2, 2020 is set to be Monday August 31, 2020 (“Record Date”).  
 
Only shareholders registered at the record date in the Central Depository / Registry of the Cyprus Stock Exchange may exercise the right to 
participate and vote at the General Meeting. Any change in the recording in the register after the record date will not be taken into account in 
determining the right of any person to attend and vote at the Meeting.  
 
Evidence of the shareholder’s status may be established with the presentation of the Identity Card or other certificate of recognition, based on 
which the Company can verify the identification with the Shareholders Registry.  
 
3. Notice of Annual General Meeting 
 
The notice of the Annual General Meeting will not be sent to the shareholders but will be announced through the company's website and 
published in a daily newspaper in accordance with the relevant provisions of the Companies Act Chapter 113. 
 
4. Shareholders’ rights 
 
(a) Right of placement of proposed resolution  
In accordance with Article 127B of the Companies Act Chapter 113, the Company’s shareholders have the right to submit a proposed resolution as 
a subject of the Agenda of the Annual General Meeting, provided that they own at least 5% of the issued share capital which represents at least 5% 
of the total voting rights of all the shareholders who have the right to vote at the general meeting to which the application for the inclusion of the 
subject relates.  
 
(b) Right of submission of questions  
 
Subject to any measures the Company may take in order to safeguard the identity of the shareholder and in accordance with the provisions of 
article 128C(2) of the Companies Act Chapter 113, any shareholder has the right to submit questions relating to the subjects of the agenda of the 
general meeting and obtain answers by the Board of Directors. The Company may provide a general answer to questions with the same content.  
 
(c) Right of voting  
 
A shareholder who attends either in person or through a proxy and has the right of more than one vote does not need, if he does vote, to use 
all the votes or cast all the votes he will use in the same way. 
 
5. Right to Appoint Proxy 
 
Any shareholder entitled to attend and vote at the above Annual General Meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his behalf. The 
proxy need not be a shareholder of the Company. The Instrument of Proxy is available on the Company’s website www.atlantic.com.cy. The 
Instrument of Proxy must be completed and deposited at the Company’s registered office at 15 Esperidon Street, 2011 Strovolos at least 48 hours 
before the time fixed for the Meeting, or in the case of adjournment, not later than 48 hours before the time fixed for the postponed Meeting.  

 
6. Board of Directors’ proposal for the payment of dividend 
 
As regards the second subject of the agenda, the Board of Directors of the Company at its Meeting dated August 6, 2020, has decided to 
recommend to the Annual General Meeting of the Shareholders the payment of a dividend of 6,50 cents per share. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atlantic.com.cy/
http://www.atlantic.com.cy/


 
 
 
 
 
 

  ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED  

 

         NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 
 
Notice is hereby given to the shareholders of Atlantic Insurance Company Public Ltd that an Extraordinary General 
Meeting will be held at Zenios Pyrishis Training Centre at the Company’s Headquarters at 15 Esperidon Street, 2001 
Strovolos, on Wednesday September 2 2020, at 5.30 p.m., immediately after the conclusion of the Annual General 
Meeting, to approve the following resolutions:  
 
Special resolution 1 
 
‘That the Board of Directors be authorized and is hereby authorised to implement a buy- back programme , in accordance 
with the provisions of Article 57

Α of the Companies Act Chapter 113 (as amended). The minimum and maximum price for 
the purchase by the Company of its own shares cannot exceed five percent (5%) of the average market price of the 
shares of the Company during the last 5 trading days before the date of the buy-back. The Company may buy back up to 
the maximum number of shares which is permitted by the Law within the period of 12 months from the date of the 
resolution of the Extraordinary General Meeting. The shares may be acquired either in the market or through a private 
agreement’.  
 
Explanation: The resolution above is proposed to renew the buy-back programme of the Company for the period from 2 
September 2020 until 1 September 2021. 
 
 
 
 
By order of the Board of Directors 

 
 
Andreas Pirishis 
Secretary 
 
Nicosia, 6 August 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 
 
Notes:  

 
1. Record Date 
 
The record date for participation at the Extraordinary General Meeting of September 2, 2020 is set to be Monday August 31, 2020 (“Record 
Date”).  
 
Only shareholders registered at the record date in the Central Depository / Registry of the Cyprus Stock Exchange may exercise the right to 
participate and vote at the General Meeting. Any change in the recording in the register after the record date will not be taken into account in 
determining the right of any person to attend and vote at the Meeting.  
 
Evidence of the shareholder’s status may be established with the presentation of the Identity Card or other certificate of recognition, based on 
which the Company can verify the identification with the Shareholders Registry.  
 
2. Notice of Annual General Meeting 
 
The notice of the Annual General Meeting will not be sent to the shareholders but will be announced through the company's website and 
published in a daily newspaper in accordance with the relevant provisions of the Companies Act Chapter 113. 
 
3. Shareholders’ rights 
 
(a) Right of placement of proposed resolution  
 
In accordance with Article 127B of the Companies Act Chapter 113, the Company’s shareholders have the right to submit a proposed resolution as 
a subject of the Agenda of the Annual General Meeting, provided that they own at least 5% of the issued share capital which represents at least 5% 
of the total voting rights of all the members which have the right to vote at the general meeting to which the application for the inclusion of the 
subject relates.  
 
(b) Right of submission of questions  
 
Subject to any measures the Company may take in order to safeguard the identity of the shareholder and in accordance with the provisions of 
article 128C(2) of the Companies Act Chapter 113, any shareholder has the right to submit questions relating to the subjects of the agenda of the 
general meeting and obtain answers by the Board of Directors. The Company may provide a general answer to questions with the same content.  
 
(c) Right of voting  
 
A shareholder who attends either in person or through a proxy and has the right of more than one vote does not need, if he does vote, to use all the 
votes or cast all the votes he will use in the same way. 
 
4. Right to Appoint Proxy 
 
Any shareholder entitled to attend and vote at the above Extraordinary General Meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his behalf. The 
proxy need not be a shareholder of the Company. The Instrument of Proxy is available on the Company’s website www.atlantic.com.cy. The Instrument 
of Proxy must be completed and deposited at the Company’s registered office at at 15 Esperidon Street, 2011 Strovolos at least 48 hours before the time 
fixed for the Meeting, or in the case of adjournment, not later than 48 hours before the time fixed for the postponed Meeting.  
 

 
 

http://www.atlantic.com.cy/


 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 
 

INSTRUMENT OF PROXY 
To Atlantic Insurance Company Public Ltd, Head Office 
15 Esperidon Street, 2001 Strovolos,  
P.O.Box 24579 1301 Nicosia 

I /We__________________________________________________________ from____________________________________ 

with I.D number / Company Registration number/ Passport number / Investor Registry number __________________________   
being shareholder/s of Atlantic Insurance Company Public Ltd, hereby appoint Mr / Mrs 
______________________________________________________________________________________________________ 

from _______________________________________with I.D number ______________________________________________ 

or failing him/her, Mr/ Mrs _________________________________________________________________________________ 

from _______________________________________with I.D number______________________________________________ 

as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting and / or the Extraordinary General 
Meeting of Atlantic Insurance Company Public Ltd, to be held at the Company’s Headquarters at 15 Esperidon, Strovolos, 
Nicosia on Wednesday, September 2, 2020 and at any adjournment thereof. 
 

METHOD OF VOTING 

 RESOLUTIONS OF ANNUAL GENERAL MEETING FOR  
(Note 5) 

AGAINST 
(Note 5) 

1 Approval of the annual management report, the audited financial statements and the 
audit report for the year 2019.  

  

2 Approval of the Board of Directors’ proposal for the payment of dividend of 6,50  
cents per share.  

  

3 Re-election of the following directors of the company who retire by rotation: 
a) Re-election of Mrs.Nina Pyrishi 
b) Re-election of Mr Emilios Pyrishis 
 
Mr. Panagiotis Mallis expressed his willingness to retire from the Board and therefore 
he does not offer himself for re-election. 
 

  

4 Approval of the remuneration of the members of the Board of Directors for 2019.   

5 Appointment of the auditors and authorisation of the Board of Directors to fix their 
remuneration. 

  

 RESOLUTION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING   

1 Approval of the resolution for the share buyback    

 
Date ____________________ Signature ____________________ 

Contact details   Telephone ____________________Fax ____________________ 

 
Notes: 

1) The instruments appointing a proxy must be deposited at the Company’s Head Office, 15 Esperidon, Strovolos, Nicosia, at least 48 hours 
before the time fixed for the Meeting, or in the case of adjournment, not later than 48 hours before the time fixed for the postponed 
Meeting. 

2) Τhe proxy need not be a shareholder of the Company. 

3) In the case of a legal entity, the proxy form must be signed by the duly authorised signatories and bear the official stamp of the legal entity. 

4) In the case of common shareholdings, a proxy form can be submitted only by the shareholder whose name appears first in the Share 
Register. 

5) If you wish to vote in favour of any resolution, please tick √ in the corresponding box below the column ' FOR’. If you wish to vote against 

any resolution please tick √ in the corresponding box below the column ‘AGAINST’. If you do not indicate how you wish your proxy to vote, 

then the proxy may vote at his own discretion.  


