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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ         
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ  
 
 
Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ             
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (“η Εταιρεία”) θα γίνει την 31 Αυγούστου 2020 και η ώρα 11:00               
στην οδό Αγίων Ομολογητών 15, 1080, Λευκωσία, Κύπρος.  
 
Ημερήσια Διάταξη 
 

1. Εξέταση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει τις τελικές         
οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου           
2019.  
 

2. Αποχώρηση και επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα           
άρθρα 17.3, 17.4 και 17.5 του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την             
εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων. Τα μέλη που αποχωρούν είναι ο κος           
Αντώνης Μυτιληναίος και η κα Μαρίνα Τζαγικιάν και προτείνεται για εκλογή είναι            
ο κ. Ανδρέας Καραμάνος.  
 

3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  
 

4. Εισήγηση για επαναδιορισμό των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας KPMG LTD          
και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.  
 

5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας           
να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση  

 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου  
 
 
A.I.L. Nominee Services Ltd 
 
Λευκωσία  
 
 
 



 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  
 
Α. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου αναφορικά με την τάξη μετοχών στην οποία                
ανήκει, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της           
Εταιρείας υπό την αίρεση των ψηφισμάτων της έκτακτης γενικής συνέλευσης ημερομηνίας           
31/08/2020.  
 
Β. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που              
θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται από το ΧΑΚ κατά την               
ημερομηνία καταγραφής η οποία είναι 28/08/2020 ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας            
συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο μέρες πριν τη συνέλευση.  
 
Γ. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση               
δικαιούται να διορίσει ένα ή περισσότερους Πληρεξουσίους Αντιπροσώπους (proxy) για να           
παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Το έγγραφο του διορισμού Πληρεξουσίου            
Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της            
Εταιρείας και θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο δύο μέρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η                 
σύγκληση της Συνέλευσης στο γραφείο του Γραμματέα της Εταιρείας, A.I.L. Nominee Services            
Ltd, στην οδό Αγίων Ομολογητών 15, 1080, Λευκωσία ή σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού             
να ληφθεί από την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpo@llpolawfirm.com το αργότερο δύο            
εργάσιμες μέρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Ο              
Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και             
δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  
 
Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιου εισηγείται προς τους μετόχους την επανεκλογή της KPMG LTD ως              
ελεγκτών της Εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 153(2) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και               
ενόψει του ότι (α) δεν έχει παραληφθεί από την Εταιρεία ειδοποίηση για διορισμό άλλου ελεγκτή               
ή που να ζητά την παύση των υφιστάμενων ελεγκτών της Εταιρείας και (β) η KPMG LTD                
συνεχίζει να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμεί να επαναδιοριστεί ως ελεγκτής της             
Εταιρείας, η KPMG LTD επαναδιορίζεται ως ελεγκτής της Εταιρείας για το έτος 2021.  
 
Ε. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές           
καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2019, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου             
με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την έκθεση των ελεγκτών (η “Ετήσια Έκθεση 2019)              
δεν αποστέλλεται στους μετόχους αλλά διατίθενται αντίτυπα αυτής στα γραφεία του Γραμματέα            
της Εταιρείας, A.I.L. Nominee Services Ltd, στην οδό Αγίων Ομολογητών 15, 1080, Λευκωσία ή              
μπορεί να αποσταλεί, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή, σε μετόχους κατόπιν              
παράκλησής τους χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.  
 
Ζ. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να απευθύνει λόγο στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει             
ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη και να λαμβάνει απαντήσεις στις             
ερωτήσεις αυτές από την Εταιρεία. Περαιτέρω, μέτοχος δικαιούται να υποβάλει ερωτήσεις           



σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη πριν από τη Γενική Συνέλευση με τους ακόλουθους               
τρόπους:  
 

● Σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Γραμματέας της Εταιρείας (Αγίων Ομολογητών 15,            
1080, Λευκωσία)  

● Με αποστολή τηλεομοιότυπου στον αριθμό τηλεομοιότυπου +357 22 45 26 11 
● Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο σαρωμένο έγγραφο στην         

ηλεκτρονική διεύθυνση mpo@llpolawfirm.com  
 
Οποιεσδήποτε ερωτήσεις μετόχων πρέπει να υποβάλλονται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται          
ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ., ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, ή διεύθυνση του μετόχου, και              
η ημερομηνία αποστολής.  
 
Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερώτησης με το ίδιο περιεχόμενο. Νοείται               
ότι το δικαίωμα λήψης απάντησης από την Εταιρεία σε υποβληθέντα ερωτήματα υπόκειται            
πάντοτε στην προστασία της εμπιστευτικότητας και των επιχειρηματικών συμφερόντων της          
Εταιρείας.  
 
ΣΤ. Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχει ή κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού             
κεφαλαίου της Εταιρείας που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων           
ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν τα οποία έχουν δικαίωμα να               
ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση, δικαιούται/νται να προσθέσει/ουν θέμα ή προτεινόμενο          
ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και/ή να τοποθετήσει/ουν           
προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με αίτηση σε            
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή όπου επεξειγήται το θέμα και/ή το ψήφισμα και αναφέρονται οι              
λόγοι που δικαιολογούν την συμπερίληψη του.  
 
Η αίτηση δύναται να σταλεί στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του Γραμματέα της             
Εταιρείας (στην οδό Αγίων Ομολογητών 15, 1080, Λευκωσία) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:            
mpo@llpolawfirm.com. Εφόσον η αίτηση έχει ληφθεί από την Εταιρεία εντός εύλογου χρόνου η             
νέα τροποποιημένη ημερήσια διάταξη θα σας κοινοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που σας             
κοινοποιήθηκε η παρούσα.  
 
Οποιοδήποτε θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα δυνάμει της παρούσας παραγράφου πρέπει να           
υποβάλλεται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ., ή αριθμός            
εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής. 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ  
ΗΕ90371  

 
  
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της ΤΡΙΑΙΝΑ        
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ για τροποποιήσεις στο Καταστατικό της         
Εταιρείας και μείωση της ονομαστικής αξίας   
 
Η ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι στις 31            
Αυγούστου 2020 θα πραγματοποιηθούν οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων στην           
οδό Αγίων Ομολογητών 15, 1080, Λευκωσία, Κύπρος για τους κατόχους Διεθνών Μετοχών η             
ώρα 9:30π.μ., για τους κατόχους Εισοδηματικών Μετοχών η ώρα 10:00π.μ. και για τους             
κατόχους Κεφαλαιουχικών Μετοχών η ώρα 10:30π.μ. Για κάθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση           
ισχύει η ακόλουθη ημερήσια διάταξη:  
 
Ημερήσια Διάταξη 
 

1. Τροποποίηση των Κανονισμών 2.2, 2.6.1, 2.6.4, 14.1 και 33 του Καταστατικού της            
Εταιρείας  
 

1. Όπως ο Κανονισμός 2.2 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και δια           
του παρόντος αντικατασταθεί με την ακόλουθη νέα διάταξη:  

 
“Οι Κεφαλαιουχικές Μετοχές, οι Εισοδομητικές Μετοχές και οι Μετοχές Διεθνών          
Επενδύσεων θα συνιστούν τρεις διαφορετικές τάξεις μετοχών για τους σκοπούς          
του Νόμου αλλά, εκτός όπου ρητά προβλέπεται διαφορετικά σε αυτό το           
Καταστατικό, θα παρέχουν στους κατόχους τα ίδια δικαιώματα εκτός από το           
δικαίωμα ψήφου ως καθορίζεται στον Κανονισμό 14.1 του Καταστατικού  

 
2. Όπως ο Κανονισμός 2.6.1. του Καταστατικού της Εταιρείας διαγραφεί εξ          

ολοκλήρου. 
 
 

3. Όπως ο Κανονισμός 2.6.4 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και διά           
του παρόντος αντικατασταθεί με την ακόλουθη νέα διάταξη:  

 
“Διάλυση της Εταιρείας”  

 
 



4. Όπως ο Κανονισμός 14.1 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και διά           
του παρόντος τροποποιείται με την ακόλουθη νέα διάταξη: 
 
“Τηρουμένων των δικαιωμάτων που εκάστοτε έχουν απονεμηθεί ή περιορισμών         
που έχουν τεθεί σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών και τηρουμένων επίσης            
οποιωνδήποτε ειδικών προνοιών που περιέχονται σε αυτό το Καταστατικό, σε          
περίπτωση ψηφοφορίας, κάθε μέλος που παρευρίσκεται προσωπικά ή μέσω         
αντιπροσώπου του θα έχει 3 ψήφους για κάθε Κεφαλαιουχική Μετοχή που           
κατέχει, 2 ψήφους για κάθε Εισοδηματική Μετοχή που κατέχει και 1 ψήφο για             
κάθε Μετοχή Διεθνών Επενδύσεων που κατέχει”. 
  

5. Όπως ο Κανονισμός 33 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και διά του            
παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή ολόκληρου του Κανονισμού 33 και την           
αντικατάστασή του με την ακόλουθη νέα διάταξη: 

 
“Η διάρκεια της Εταιρείας είναι εφ’ όρου ζωής εκτός εάν η Εταιρεία διαλυθεί             
νωρίτερα σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2.6.4” 

 
 

2. Υποδιαίρεση της ονομαστικής αξίας της μετοχής  
 
Απόφαση για μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από €0,85 σε             
€0,001 ανά μετοχή. Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο             
της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε €8.500.000 διαιρεμένο σε 3.400.000.000 εισοδηματικές          
μετοχές, 3.400.000.000 κεφαλαιουχικές μετοχές και 1.700.000.000 μετοχές διεθνών        
επενδύσεων, όλες ονομαστικής αξίας €0,001 ενώ το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της           
Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε €5.798.874 διαιρεμένο σε 2.319.549.700 εισοδηματικές         
μετοχές, 2.319.549.700 κεφαλαιουχικές μετοχές και 1.159.774.850 μετοχές διεθνών        
επενδύσεων, όλες ονομαστικής αξίας €0,001.  

 
 
Σημείωση: 
 
Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην Συνέλευση, δικαιούται να             
διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει για λογαριασμό           
του και εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι             
μέλος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να          
κατατεθεί στο γραφείο του Γραμματέα της Εταιρείας στην οδό Αγίων Ομολογητών 15,            
1080 Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισμένη ώρα για συνέλευση.  

 
 
 
 



ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ  
 

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ  
 
 

Στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας η οποίες πραγματοποιήθηκαν την 31/08/2020           
στην οδό Αγίων Ομολογητών 15, 1080, Λευκωσία για τους κατόχους Διεθνών Μετοχών,            
Εισοδηματικών Μετοχών και Κεφαλαιουχικών Μετοχών προτάθηκε και αποφασίστηκε το πιο          
κάτω ψήφισμα: 
 
Τροποποίηση Καταστατικού: 
 
 

● Όπως ο Κανονισμός 2.2 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και δια του            
παρόντος αντικατασταθεί με την ακόλουθη νέα διάταξη:  
 

“Οι Κεφαλαιουχικές Μετοχές, οι Εισοδομητικές Μετοχές και οι Μετοχές Διεθνών          
Επενδύσεων θα συνιστούν τρεις διαφορετικές τάξεις μετοχών για τους σκοπούς          
του Νόμου αλλά, εκτός όπου ρητά προβλέπεται διαφορετικά σε αυτό το           
Καταστατικό, θα παρέχουν στους κατόχους τα ίδια δικαιώματα εκτός από το           
δικαίωμα ψήφου ως καθορίζεται στον Κανονισμό 14.1 του Καταστατικού  

 
● Όπως ο Κανονισμός 2.6.1. του Καταστατικού της Εταιρείας διαγραφεί εξ ολοκλήρου. 

 
 

● Όπως ο Κανονισμός 2.6.4 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και διά του            
παρόντος αντικατασταθεί με την ακόλουθη νέα διάταξη:  
 

“Διάλυση της Εταιρείας”  
 

● Όπως ο Κανονισμός 14.1 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και διά του            
παρόντος τροποποιείται με την ακόλουθη νέα διάταξη: 

 
“Τηρουμένων των δικαιωμάτων που εκάστοτε έχουν απονεμηθεί ή περιορισμών         
που έχουν τεθεί σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών και τηρουμένων επίσης            
οποιωνδήποτε ειδικών προνοιών που περιέχονται σε αυτό το Καταστατικό, σε          
περίπτωση ψηφοφορίας, κάθε μέλος που παρευρίσκεται προσωπικά ή μέσω         
αντιπροσώπου του θα έχει 3 ψήφους για κάθε Κεφαλαιουχική Μετοχή που           
κατέχει, 2 ψήφους για κάθε Εισοδηματική Μετοχή που κατέχει και 1 ψήφο για             
κάθε Μετοχή Διεθνών Επενδύσεων που κατέχει”. 
  



● Όπως ο Κανονισμός 33 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και διά του            
παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή ολόκληρου του Κανονισμού 33 και την           
αντικατάστασή του με την ακόλουθη νέα διάταξη: 
 

“Η διάρκεια της Εταιρείας είναι εφ’ όρου ζωής εκτός εάν η Εταιρεία διαλυθεί             
νωρίτερα σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2.6.4” 

 
 
Μείωση Ονομαστικής Αξίας 
 

● Όπως μειωθεί η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας από €0,85 σε €0,001 ανά              
μετοχή. 

 
 
 
 
Πιστόν Αντίγραφο 
 
 
 
…………………….. 
A.I.L Nominee Services Ltd  
Γραμματέα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ  
 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 

Εγώ/ Εμείς ................................................................................. από ................................. μέλος/      
μέλη της πιο πάνω Εταιρείας, με το παρόν, διορίζω/ομε τον          
………………………………………………….. από ……………………………………………. ή σε     
περίπτωση κωλύματος τον …………………………………………….. από     
……………………………… ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/          
μας και για λογαριασμό μου/ μας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, των              
κατόχων Διεθνών Μετοχών η οποία θα συγκληθεί την 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 9:30π.μ.              
στο στην οδό Αγίων Ομολογητών 15,1080, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή της.  
 
Υπογράφτηκε σήμερα την ………….. ημέρα του …………………………………. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ  
 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 

Εγώ/ Εμείς ................................................................................. από ................................. μέλος/      
μέλη της πιο πάνω Εταιρείας, με το παρόν, διορίζω/ομε τον          
………………………………………………….. από ……………………………………………. ή σε     
περίπτωση κωλύματος τον …………………………………………….. από     
……………………………… ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/          
μας και για λογαριασμό μου/ μας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, των              
κατόχων Εισοδηματικών Μετοχών η οποία θα συγκληθεί την 31 Αυγούστου 2020 και ώρα             
10:00π.μ. στο στην οδό Αγίων Ομολογητών 15,1080, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή            
της.  
 
Υπογράφτηκε σήμερα την ………….. ημέρα του …………………………………. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ  
 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 

Εγώ/ Εμείς ................................................................................. από ................................. μέλος/      
μέλη της πιο πάνω Εταιρείας, με το παρόν, διορίζω/ομε τον          
………………………………………………….. από ……………………………………………. ή σε     
περίπτωση κωλύματος τον …………………………………………….. από     
……………………………… ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/          
μας και για λογαριασμό μου/ μας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, των              
κατόχων Κεφαλαιουχικών Μετοχών η οποία θα συγκληθεί την 31 Αυγούστου 2020 και ώρα             
10:30π.μ. στο στην οδό Αγίων Ομολογητών 15,1080, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή            
της.  
 
Υπογράφτηκε σήμερα την ………….. ημέρα του …………………………………. 2020 
 



 
 
 

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ  
 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 

Εγώ/ Εμείς ................................................................................. από ................................. μέλος/      
μέλη της πιο πάνω Εταιρείας, με το παρόν, διορίζω/ομε τον          
………………………………………………….. από ……………………………………………. ή σε     
περίπτωση κωλύματος τον …………………………………………….. από     
……………………………… ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/          
μας και για λογαριασμό μου/ μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα                
συγκληθεί την 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην οδό Αγίων Ομολογητών 15, 1080,               
Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή της.  
 
Υπογράφτηκε σήμερα την ………….. ημέρα του …………………………………. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


