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Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

Λευκωσία 

9 Ιουνίου 2022 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Αξιότιμε Κύριε, 

 

Θέμα: Καθορισμός Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

 

Η εταιρεία NETinfo Plc (η «Εταιρεία») θα ήθελε να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, ότι το 

Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα: 

A. Τη σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την Παρασκευή, 

1η Ιουλίου 2022 ώρα 6:00μ.μ στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην διεύθυνση 

Λεωφόρος Αγλαντζίας 23, 2108 Αγλαντζία. 

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2021, η σχετική ειδοποίηση για την σύγκληση της 

Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και το πληρεξούσιο έγγραφο, δεν θα αποσταλούν στους 

μετόχους. Τηρουμένων των προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου και των άλλων 

νομοθεσιών που διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας, θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική 

μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.netinfo.eu) από όπου μπορούν να 

εκτυπωθούν. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό αντιτύπων χωρίς 

οποιαδήποτε επιβάρυνση στο εγγεγραμμένο της γραφείο, Λεωφόρο Αγλαντζιάς 23, 2108 

Λευκωσία. 
 

B. Τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την Παρασκευή, 

1η Ιουλίου 2022 ώρα 7:00μ.μ στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην διεύθυνση 

Λεωφόρος Αγλαντζίας 23, 2108 Αγλαντζία για να προταθούν ψηφίσματα για έγκριση 

αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα: 

1. Την υιοθέτηση Πολιτικής Αποδοχών των Διευθυντών, που ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις 

σχετικές πρόνοιες του περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού 

Συμμετοχής των Μετόχων Νόμου του 2021 (Ν. 111(I)/2021). 

2. Την έκδοση και παραχώρηση μέχρι 192.310 νέων μετοχών της Εταιρείας, κατά την 

απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, δωρεάν προς μέλη του 

προσωπικού του ομίλου της Εταιρείας, χωρίς να προηγηθεί προσφορά των μετοχών 

αυτών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας.   

3. Τη δημιουργία Σχεδίου Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας 

(Share Option Scheme) για το προσωπικό και συνεργάτες του Ομίλου και τους 

Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας (το «Σχέδιο»), το οποίο θα δίνει 

το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, 

κάθε χρόνο, μεταξύ των ετών 2022 -2025 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο), να 

εκδίδει και παραχωρεί τέτοιο αριθμό Δικαιωμάτων Προαιρέσεως που να δίνουν το 

δικαίωμα αγοράς τέτοιου αριθμού μετοχών της Εταιρείας που να μην υπερβαίνει το 3% 

του εκάστοτε εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία 

έκδοσης και παραχώρησης των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως. 

 

http://www.netinfo.eu/
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Η σχετική ειδοποίηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η επεξηγηματική εγκύκλιος, η Πολιτική 

Αποδοχών των Διευθυντών, οι Κανονισμοί του Σχεδίου Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς 

Μετοχών 2022-2025 και το πληρεξούσιο έγγραφο, δεν θα αποσταλούν στους μετόχους. 

Τηρουμένων των προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου και των άλλων νομοθεσιών που διέπουν 

την λειτουργία της Εταιρείας, θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας (www.netinfo.eu ) από όπου μπορούν να εκτυπωθούν. 
 

Όλα τα πιο πάνω έγγραφα επισυνάπτονται και στην παρούσα ανακοίνωση για ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα του ΧΑΚ, από όπου επίσης μπορούν να εκτυπωθούν.  

 

Τέλος, σχετικές ειδοποιήσεις για τις γενικές συνελεύσεις θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα 

«Φιλελεύθερος», στις 10 Ιουνίου 2022. 

 
 
Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

Βάσος Αριστοδήμου 

Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής 

 

 

 

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 

 

http://www.netinfo.eu/


 

 

 
 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 
Προς την NETinfo PLC 

Λεωφόρος Αγλαντζιάς 23 

2108 Λευκωσία 

 
Τ.Θ. 22658, 1523 Λευκωσία 

 
Εγώ/Εμείς …………………………………………………………………………………………………….. με αρ. Δελτίου 

Ταυτότητας / Αρ. Διαβατηρίου …………………..…………………, εκ ......... ……………………………………………….., 

μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας, δια του παρόντος διορίζω/διορίζουμε τον/την 

…………………………………………………………….…………………………………… με αρ. Δελτίου Ταυτότητας / Αρ. 

Διαβατηρίου ………………………….………, εκ ........................................ , ως αντιπρόσωπό μου για να ψηφίσει εκ 

μέρους μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 

2022, στις 6:00μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος. Αγλαντζιάς 23, στη Λευκωσία, και σε οποιαδήποτε συνέλευση 

που θα συγκληθεί λόγω αναβολής. 

 
 
 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

Με την παρούσα ειδοποιείστε ότι την Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2022 και ώρα 6:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί 

η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας NETINFO PL  C (η «Εταιρεία») στα γραφεία της 

Εταιρείας στη Λεωφόρο Αγλαντζιάς αρ. 23, Λευκωσία για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα: 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Εξέταση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του 2021, που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις ενοποιημένες του Ομίλου της Εταιρείας για το 

οικονομικό έτος 2021, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 

και την έκθεση των ελεγκτών. 

2. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τις 

πρόνοιες των άρθρων 76 έως 79 του καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκ περιτροπής 

αποχώρηση Συμβούλων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν και προσφέρονται για 

επανεκλογή είναι οι κκ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Μιχάλης Καμμάς και Επαμεινώνδας Μεταξάς. 

3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022. Η πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως η αμοιβή παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2021. 

4. Επαναδιορισμός των εξωτερικών Ελεγκτών KPMG Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

για καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών για το έτος 2022. 

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

Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 

 

 

 

Πόλυς Χατζηκυριάκος  

Γραμματέας 

 

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2022 

 

 

 

Σημειώσεις: 

1. Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 12.820.670 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 

€0,22 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου 

αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας. 

2. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας 

στο σχετικό μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Μητρώο Μετόχων) κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων 

(Ημερομηνία Αρχείου), η οποία είναι η 29η Ιουνίου 2022 ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας 

συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο ημέρες πριν τη συνέλευση. Με βάση την 

ημερομηνία αυτή οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία 

αρχείου δε θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια 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 ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το 

Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου. 
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3. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση 

δικαιούται να διορίσει έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει 

στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας και δύναται να είναι 

φυσικό  ή νομικό πρόσωπο. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να 

είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει τουλάχιστο 

48 ώρες πριν από το χρόνο που  καθορίστηκε για τη σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης να: 

- κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρο Αγλαντζιάς 23, 2108 Λευκωσία, 

ή 

- αποσταλεί και να ληφθεί με φαξ στο +357 22 765680, ή 

- ληφθεί, σαρωμένο αντίγραφο, από την Εταιρεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση 

secretary@netinfo.eu 

Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας www.netinfo.eu  (βλ. ενότητα Σχέσεις Επενδυτών). 

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου 

Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, δεόντως 

υπογεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω νομικού προσώπου, με το 

οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του μετόχου στη 

Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Σε περίπτωση που το 

πρόσωπο που οριστεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο, τότε ο 

Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να 

εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής 

Συνέλευσης. 

4. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2021, που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις ενοποιημένες του Ομίλου της Εταιρείας για το  οικονομικό 

έτος 2021, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, δεν θα αποσταλεί ή  

ταχυδρομηθεί στους μετόχους. 

5. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2021 είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας (www.netinfo.eu) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Αντίγραφα της 

Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του 2021, διατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας και μπορεί να 

αποσταλούν, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, μετά 

από σχετικό αίτημα, το οποίο θα πρέπει αποσταλεί στον Γραμματέα της Εταιρείας, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση secretary@netinfo.eu  ή μέσω φάξ στο 22765680. 

6. Κάθε μέτοχος έχει το 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 της Εταιρείας, Λεωφόρο Αγλαντζιάς 23, 2108 Λευκωσία, 

- με αποστολή τηλεομοιότυπου στον αριθμό +357 22 765680 

- με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο και σαρωμένο (scanned) έγγραφο στη 

διεύθυνση secretary@netinfo.eu 

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το 

πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία 

αποστολής.   

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. Εάν οι 

σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη με τη μορφή ερώτησης-απάντησης στη διαδικτυακή ιστοσελίδα 

της Εταιρείας, η Εταιρεία θεωρείται ότι έχει απαντήσει. Νοείται ότι το δικαίωμα λήψης απάντησης από 

την Εταιρεία σε υποβληθέντα ερωτήματα, υπόκειται πάντοτε στην προστασία της εμπιστευτικότητας 

και των επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας. 

7. Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 

δικαιούται να προσθέσει θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης, και/ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. 
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Σε περίπτωση πρόσθεσης θέματος και/ή ψηφίσματος στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, αυτό 

πρέπει να συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του. Αίτηση 

από μέτοχο/ους για πρόσθεση θέματος ή τοποθέτηση προτεινόμενου ψηφίσματος πρέπει να 

λαμβάνεται από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική (σαρωμένο και υπογραμμένο έγγραφο) ή έντυπη μορφή 

τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση με την οποία σχετίζεται. Η σχετική ηλεκτρονική 

διεύθυνση είναι η: secretary@netinfo.eu Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερησίας διάταξης, η νέα 

τροποποιημένη ημερησία διάταξη θα σας κοινοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που σας κοινοποιήθηκε η 

παρούσα.  

8. Η ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν θα αποσταλεί ή 

ταχυδρομηθεί στους μετόχους. Η ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, γίνεται 

μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου και με δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο. 

 

 



 

 

 
 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 
Προς την NETinfo PLC 

Λεωφόρος Αγλαντζιάς 23 

2108 Λευκωσία 

 
Τ.Θ. 22658, 1523 Λευκωσία 

 
Εγώ/Εμείς …………………………………………………………………………………………………….. με αρ. Δελτίου 

Ταυτότητας / Αρ. Διαβατηρίου …………………..…………………, εκ ......... ……………………………………………….., 

μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας, δια του παρόντος διορίζω/διορίζουμε τον/την 

…………………………………………………………….…………………………………… με αρ. Δελτίου Ταυτότητας / Αρ. 

Διαβατηρίου ………………………….………, εκ ........................................ , ως αντιπρόσωπό μου για να ψηφίσει εκ 

μέρους μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 

2022, στις 6:00μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος. Αγλαντζιάς 23, στη Λευκωσία, και σε οποιαδήποτε συνέλευση 

που θα συγκληθεί λόγω αναβολής. 

 
 
 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ότι την 1 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ., θα 

γίνει στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στη Λευκωσία, έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων 

της εταιρείας NETinfo Plc (η «Εταιρεία») για εξέταση και, αν αποφασιστεί, επιψήφιση των πιο κάτω 

ψηφισμάτων:  

 

Σύνηθες Ψήφισμα 1 : Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των Διευθυντών  

Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών που ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του περί της 

Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμου του 2021 (Ν. 

111(I)/2021), ο οποίος ενσωμάτωσε στις 12 Μαΐου 2021 στο κυπριακό δίκαιο τις σχετικές πρόνοιες της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού 

συμμετοχής των μετόχων. 

 

Ειδικό Ψήφισμα 1: Έκδοση και Παραχώρηση Δωρεάν Μετοχών προς το προσωπικό του Ομίλου 

(Α)  Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος 

εξουσιοδοτείται, όπως κατά την απόλυτη κρίση του, εκδώσει και παραχωρήσει μέχρι 192.310 

δωρεάν μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,22 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), με την 

κεφαλαιοποίηση ποσού €0,22 ανά Νέα Μετοχή που βρίσκεται κατατεθειμένο στο Λογαριασμό 

από Υπεραξία Μετοχών (δηλαδή στο Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο) και 

όπως οι Νέες Μετοχές παραχωρηθούν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας προς μέλη του προσωπικού του ομίλου της Εταιρείας χωρίς να 

προηγηθεί προσφορά των μετοχών αυτών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας.   

(Β)  Οι Νέες Μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα ως οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας, θα είναι 

μεταβιβάσιμες και θα εμπορεύονται μετά την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 

(το “XAK”). 

(Γ)  Όπως τα μέλη της Εταιρείας παραιτηθούν και δια του παρόντος παραιτούνται από οποιαδήποτε 

και όλα τα δικαιώματα προαγοράς (pre-emption rights) που έχουν ή μπορεί να έχουν σε σχέση 

με την πάνω στην παράγραφο 1(Α), αναφερόμενη έκδοση και παραχώρηση Νέων Μετοχών. 

(Δ)  Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει με την έκδοση και παραχώρηση των Νέων 

Μετοχών και στη συνέχεια τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εγγραφή των Νέων Μετοχών 

που αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο 1(Α) στο XAK. 

(Ε)  Οι εξουσιοδοτήσεις των Ειδικών Ψηφισμάτων 1(Α) και 1(Δ) έχουν ισχύ για χρονική περίοδο 

δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής τους. 

 

Ειδικό Ψήφισμα 2: Σχέδιο Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών  

Όπως:  

(α) Η Εταιρεία εγκρίνει και υιοθετεί το Σχέδιο Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών (το 

«Σχέδιο») οι κανονισμοί (οι «Κανονισμοί») του οποίου επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα και 

αντίγραφο των οποίων τίθεται υπ’ όψη των παρόντων και για σκοπούς αναγνώρισης 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης. 

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συστήσει και θέσει σε λειτουργία το Σχέδιο. 
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(γ) Τα μέλη της Εταιρείας παραιτηθούν και δια του παρόντος παραιτούνται από οποιαδήποτε 

δικαιώματα προαγοράς που τους παρέχονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τη σχετική 

νομοθεσία σε σχέση με το Σχέδιο. 

 

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

Πόλυς Χατζηκυριάκος 

Γραμματέας 

 

Λευκωσία, 9 Ιουνίου, 2022 

 

Σημειώσεις: 

1. Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 12.820.670 συνήθεις μετοχές 

ονομαστικής αξίας €0,22 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα 

δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας. 

2. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας 

στο σχετικό μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο 

του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Μητρώο Μετόχων) κατά την ημερομηνία προσδιορισμού 

δικαιούχων (Ημερομηνία Αρχείου), η οποία είναι η 29η Ιουνίου 2022 ή σε περίπτωση 

αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο ημέρες πριν τη 

συνέλευση. Με βάση την ημερομηνία αυτή οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό 

μητρώο μετά την ημερομηνία αρχείου δε θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του 

δικαιώματος ψήφου στην 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 ταυτοποίηση από την 

Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου. 

3. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω Γενική Συνέλευση 

δικαιούται να διορίσει έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους (proxy) για να παραστεί και να 

ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας και 

δύναται να είναι φυσικό  ή νομικό πρόσωπο. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου 

αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της 

Εταιρείας και θα πρέπει τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη 

σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης να: 

- κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρο Αγλαντζιάς 23, 2108 

Λευκωσία, ή 

- αποσταλεί και να ληφθεί με φαξ στο +357 22 765680, ή 

- ληφθεί, σαρωμένο αντίγραφο, από την Εταιρεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη 

διεύθυνση secretary@netinfo.eu. 

 

Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας www.netinfo.eu  (βλ. ενότητα Σχέσεις Επενδυτών). 

 

 

mailto:secretary@netinfo.eu
http://www.netinfo.eu/
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Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου 

Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, 

δεόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω νομικού 

προσώπου, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο ως Πληρεξούσιος 

Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να 

ψηφίσει στη θέση του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που οριστεί ως Πληρεξούσιος 

Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο, τότε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει 

με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α για να 

ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης. 

4. Η ειδοποίηση για την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και η Επεξηγηματική 

Εγκύκλιος δεν θα αποσταλούν ή ταχυδρομηθούν στους μετόχους. Η ειδοποίηση για την Γενική 

Συνέλευση της Εταιρείας, γίνεται μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της, στην 

ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και με δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο. 

 



 

 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 

Η εταιρεία NETinfo Plc (η «Εταιρεία») σας πληροφορεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρείας, που θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2022, και ώρα 7:00μ.μ., ή σε οποιαδήποτε αναβολή 

αυτής, θα προταθούν ψηφίσματα για έγκριση με το εξής σκεπτικό: 

 

Ειδικό Ψήφισμα 1:  Έκδοση και Παραχώρηση Δωρεάν Μετοχών προς το προσωπικό του Ομίλου 

(Bonus Shares) 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έκδοση μέχρι 192.310 νέων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») προς μέλη 

του προσωπικού του Ομίλου κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι 

μετοχές αυτές θα αποτελέσουν κίνητρο προς τα μέλη του προσωπικού χωρίς όμως να επηρεάσουν τη 

ρευστότητα του Ομίλου σε μια εποχή παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ύφεσης και οικονομικής αστάθειας 

που παρουσιάζεται τόσο διεθνώς όσο και στην Κύπρο. 

 

Η δωρεάν έκδοση θα γίνει στην ελάχιστη δυνατή τιμή που είναι η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας, 

ήτοι €0,22 έκαστη, με κεφαλαιοποίηση ποσού €0,22 ανά Νέα Μετοχή που βρίσκεται κατατεθειμένο στο 

Λογαριασμό από Υπεραξία Μετοχών (δηλαδή στο Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο). 

 

Η έγκριση του ψηφίσματος αυτού υπόκειται σε απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία τα μέλη θα 

αποποιηθούν του δικαιώματος προτίμησης και η απόφαση αυτή θα ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 59A του 

περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, δηλαδή η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων 

που αντιστοιχούν είτε στους αντιπροσωπευόμενους τίτλους, είτε στο αντιπροσωπευόμενο εκδοθέν 

κεφάλαιο. Όταν αντιπροσωπεύεται το μισό τουλάχιστον του εκδοθέντος Κεφαλαίου, αρκεί η απλή 

πλειοψηφία. 

 

 

Ειδικό Ψήφισμα 2: Σχέδιο Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών (Share Option Scheme) 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη δημιουργία Σχεδίου Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών με 

στόχο την παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους και συνεργάτες του Ομίλου, ενισχύοντας έτσι την αφοσίωση 

στον Όμιλο και αυξάνοντας την παραγωγικότητα τους και κατά συνέπεια την αξία των μετόχων της Εταιρείας 

(shareholder value). Ένα σχέδιο δικαιωμάτων προαιρέσεως μπορεί να προσελκύσει και να διατηρήσει 

προσωπικό και στελέχη αφού παρέχει κίνητρο, δημιουργεί κουλτούρα ομαδικότητας και συνέπειας. Μπορεί 

να λειτουργήσει ως παροχή φιλοδωρήματος χωρίς να επηρεάζεται η ρευστότητα της εταιρείας. 

 

Ο αριθμός των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών που δύναται να εκδοθούν και παραχωρηθούν 

κάθε χρόνο θα δίδουν δικαίωμα αγοράς τέτοιου αριθμού μετοχών της Εταιρείας που να μην υπερβαίνουν 

το 3% του εκάστοτε εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία παραχώρησης 

τους. 

 

Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί του Σχέδιου Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών 2022 – 2025, 

επισυνάπτονται. 

 

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

Πόλυς Χατζηκυριάκος 

Γραμματέας 

 

Λευκωσία, 9 Ιουνίου, 2022 
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Πολιτική Αποδοχών 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα πολιτική αποδοχών (η “Πολιτική Αποδοχών”) καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 

NETinfo Plc (η “Εταιρεία”) βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 του περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης 

Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμου του 2021 (N. 111(I)/2021) (ο “Νόμος”), ο οποίος ενσωμάτωσε στο 

Κυπριακό δίκαιο τις σχετικές πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 (Οδηγία για τα Δικαιώματα των Μετόχων), με 

την οποία τροποποιήθηκε η Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργής 

συμμετοχής των μετόχων. 

 

Στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών εμπίπτουν οι Διευθυντές της Εταιρείας, όπως αυτοί ορίζονται στο 

Νόμο, και συμπεριλαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη που 

εκτελούν καθήκοντα παρόμοια με αυτά των εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων.  

 

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έγκρισης της, με την 

επιφύλαξη αναθεώρησής της κάθε φορά που υπάρχει ουσιαστική μεταβολή. 

 

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.netinfo.eu.  

 

2. Βασικές Αρχές της Πολιτικής Αποδοχών 

2.1 Σκοπός της Πολιτικής Αποδοχών είναι η αύξηση της εταιρικής αξίας, μέσα από την διατήρηση και την προσέλκυση 

των ικανότερων και καταλληλότερων επαγγελματιών, που επιτυγχάνουν στόχους και εξυπηρετούν με άριστο 

τρόπο τα συμφέροντα της Εταιρείας. 

 

2.2 Επιδιώκοντας την διασφάλιση των συμφερόντων και την βιωσιμότητα της Εταιρείας, η Πολιτική Αποδοχών είναι 

σύμφωνη με την επιχειρησιακή στρατηγική της και υποστηρίζει την κουλτούρα δημιουργίας απόδοσης, η οποία 

ευθυγραμμίζει τους στόχους της Εταιρείας με τους στόχους των εργαζομένων, της διοίκησης και των μετόχων της 

και, κατά συνέπεια, παρακινεί τους εργαζόμενους να συνεχίζουν να δρουν για το καλύτερο εταιρικό συμφέρον. 

 

2.3. Η διαμόρφωση ενός πλαισίου αμοιβών με βάση το αντικείμενο, τις ευθύνες του ρόλου, τη συνεισφορά και την 

απόδοση των Διευθυντών, συμβάλλει στην προσέλκυση και διατήρηση των κατάλληλων επαγγελματιών, καθώς 

και στη διατήρηση ενός ελκυστικού και αποδοτικού περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους, προς επίτευξη της 

μεγιστοποίησης της αξίας της Εταιρείας και εκπλήρωση των συμφερόντων των μετόχων της. 

 

2.4. Η Πολιτική Αποδοχών στηρίζεται στις παρακάτω αρχές: 

- Προσέλκυση διατήρηση και παροχή κινήτρων προς επαγγελματίες που έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και 

εμπειρίες 

- Ευθυγράμμιση των αποδοχών και της επιβράβευσης με την κερδοφορία, τον κίνδυνο, την επάρκεια 

κεφαλαίων και την διατηρήσιμη ανάπτυξη 

- Μεγιστοποίηση της απόδοσης 

- Διασφάλιση ότι οι καταβαλλόμενες αμοιβές είναι οι δέουσες ανάλογα με τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τη θέση, 

την απόδοση, την επαγγελματική εμπειρία και τα προσόντα των προσώπων στα οποία εφαρμόζεται 

- Διαφάνεια 

- Συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 

 

2.5. Η δομή των αποδοχών και των πρακτικών που ακολουθούνται στην Εταιρεία λαμβάνονται υπόψη κατά την 

κατάρτιση, και την επανεξέταση, της Πολιτικής Αποδοχών, προς διαμόρφωση της δομής των αποδοχών των 

διαφορετικών ρόλων. Νοείται ότι η δομή των αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

διαφοροποιείται σε σχέση με αυτή των υπόλοιπων εργαζομένων, λόγω των ευθυνών που συναρτώνται στον ρόλο 

τους και της επίδρασης τους στην απόδοση της Εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για αυτή των βασικών Διευθυντικών 

Στελεχών. 

 

2.6 Επίσης, οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της φύσης των καθηκόντων 

τους, δεν είναι συγκρίσιμες με τη δομή των αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των 

βασικών Διευθυντικών Στελεχών και των λοιπών εργαζομένων της Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

http://www.netinfo.eu/
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3. Πολιτική Αποδοχών των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Κατά τον καθορισμό των επιπέδων αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται 

υπόψη η πρακτική της αγοράς αναφορικά με τις εταιρείες ανάλογου μεγέθους βάσει χρηματιστηριακής αξίας, 

εσόδων, κερδών, πολυπλοκότητας, δομής και δραστηριοτήτων.  

 

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν μόνο σταθερές αποδοχές, οι οποίες είναι 

ανάλογες των αρμοδιοτήτων και ευθυνών τους, και καλύπτουν το χρόνο που απαιτείται να αφιερώνουν για την 

προετοιμασία και τη συμμετοχή τους στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου ή/ και στις επιτροπές που είναι 

μέλη.  

 

Για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων κατά την λήψη αποφάσεων και την ανεξάρτητη, κατά 

περίπτωση, κρίση και λειτουργία των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποδοχές τους δεν 

συμπεριλαμβάνουν μεταβλητές αποδοχές. 

 

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Η Εταιρεία δύναται να αποζημιώνει τυχόν δαπάνες εύλογου ύψους, στις οποίες έχουν υποβληθεί τα μη εκτελεστικά 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως για παράδειγμα έξοδα 

επιμόρφωσης σε θέματα συναφή με το ρόλο τους, έξοδα διακίνησης και διαμονής για τη συμμετοχή τους σε 

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των επιτροπών του. 

 

Η Εταιρεία προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικά και 

Μη Εκτελεστικά). 

 

4. Πολιτική Αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

βασικών Διευθυντικών Στελεχών 

Κατά τον καθορισμό των επιπέδων αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών 

Διευθυντικών Στελεχών λαμβάνεται υπόψη η αρχή της καταβολής δίκαιων και εύλογων αποδοχών για το καλύτερο 

και καταλληλότερο άτομο για την εκάστοτε θέση συνυπολογίζοντας το επίπεδο της ευθύνης καθώς και τις γνώσεις 

και την εμπειρία που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. 

 

Οι συνολικές αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών Διευθυντικών 

Στελεχών που ασχολούνται με την καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας δύνανται να αποτελούνται από σταθερές 

ή/και μεταβλητές αποδοχές, καθώς και από λοιπές αποδοχές, που μπορεί να παρέχονται κατά την ελεύθερη κρίση 

της Εταιρείας. 

 

4.1 Σταθερές αποδοχές 
Οι σταθερές αποδοχές αποσκοπούν στη δημιουργία σταθερής βάσης για την αναπόσπαστη εκπλήρωση της 

λειτουργίας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών Διευθυντικών Στελεχών. Οι 

σταθερές αποδοχές που λαμβάνουν τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα βασικά Διευθυντικά 

Στελέχη απαρτίζονται από τον μισθό τους, βάσει των συμβάσεων εργασίας τους. Τα εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν επιπρόσθετη ετήσια αμοιβή ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Τα επίπεδα των αποδοχών προσδιορίζονται από συνδυασμό κριτηρίων, όπως η εμπειρία και η αρχαιότητα του 

συμβούλου/ στελέχους, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες του και οι ευθύνες του, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες 

συνθήκες στην αγορά εργασίας για αντίστοιχους ρόλους σε εταιρείες  παρεμφερούς μεγέθους και τομέα 

εργασίας. 

 

4.2 Μεταβλητές αποδοχές 
Οι μεταβλητές αποδοχές, αφορούν αμοιβές που καθορίζονται και παραχωρούνται, κατά τη διακριτική ευχέρεια 

του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και συνδέονται με την επίτευξη ποσοτικών και 

ποιοτικών στόχων τόσο σε ατομικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο. 

 

Τα κριτήρια, βάσει των οποίων υπολογίζεται το ύψος μεταβλητών αποδοχών έχουν, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, ως ακολούθως: 

- Προσωπικοί στόχοι, οι οποίοι ενδεχομένως διαφέρουν αναλόγως της αξιολογούμενης θέσεως και των 

προσδοκιών της διοίκησης, οι οποίοι συμφωνούνται πριν την έναρξη της περιόδου αξιολογήσεως. 

Αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και η προσήλωση του αξιολογούμενου στους συμφωνημένους στόχους. 

- Λειτουργικά κέρδη έτους. 

- Επιχειρηματική πρωτοβουλία. 
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Η Εταιρεία δικαιούται ανά πάσα στιγμή να καθορίζει περαιτέρω κριτήρια για την χορήγηση μεταβλητών αποδοχών. 

Οι αναφερόμενοι στόχοι μπορεί να καθορίζονται και να αναθεωρούνται κάθε χρόνο σε συνάρτηση με τον 

προσδοκώμενο κύκλο εργασιών και κέρδη μετά φόρων της Εταιρείας, καθώς και το επιχειρηματικό της πλάνο. 

 

Οι μεταβλητές αποδοχές επιβραβεύουν τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα βασικά 

Διευθυντικά Στελέχη για την απόδοση τους και αποσκοπούν στην προσέλκυση και διατήρηση υψηλής ποιότητας 

επαγγελματιών, στην διαμόρφωση και επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της 

Εταιρείας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στο να δώσουν κίνητρα στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στα βασικά Διευθυντικά Στελέχη για την εκπλήρωση της εργασίας τους. 

 

Οι μεταβλητές αποδοχές μπορεί να έχουν τη μορφή χρηματικού φιλοδωρήματος, δωρεάν μετοχών της Εταιρείας 

και/ ή δικαιωμάτων προαιρέσεως για αγορά μετοχών της Εταιρείας. 

 

4.2.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την διακριτική του ευχέρεια, δύναται να επιβραβεύει το προσωπικό της Εταιρείας, 

συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών Διευθυντικών 

Στελεχών, με χρηματικό φιλοδώρημα, βάσει της προσωπικής και/ή τμηματικής απόδοσης του κάθε συμβούλου/ 

στελέχους, λαμβάνοντας υπόψη ποσοτικά και/ ή ποιοτικά κριτήρια.  

 

Προϋποθέσεις: 

- Το συνολικό χρηματικό φιλοδώρημα του προσωπικού για ένα χρόνο να μην υπερβαίνει το 15% των κερδών 

της Εταιρείας, βάσει των ενοποιημένων οικονομικών της καταστάσεων πριν από τους φόρους και τα 

φιλοδωρήματα για το έτος που αφορά. 

- Το χρηματικό φιλοδώρημα κάθε σύμβουλου/ στελέχους δεν υπερβαίνει το 40% των σταθερών αποδοχών 

του.  

 

4.2.2. Σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, κατά την διακριτική του 

ευχέρεια, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, να εκδίδει και να 

παραχωρεί δωρεάν μετοχές και/ή δικαιώματα προαιρέσεως μετοχών της Εταιρείας προς οποιαδήποτε μέλος του 

προσωπικού, με βάση τις πρόνοιες του εκάστοτε ψηφίσματος και/ ή σχεδίου, το οποίο θα αναρτάται στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας .  

 

4.3 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
Οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και/ ή βασικών Διευθυντικών Στελεχών λαμβάνεται σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 

πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής.  

 

Νοείται ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά αποδοχές εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας θα λαμβάνεται σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου εν απουσία του εν λόγω μέλους. 

 

4.4 Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών 
Στις περιπτώσεις καταβολής μεταβλητών αποδοχών κατά τα ως άνω, η αναλογία σταθερών και μεταβλητών 

αποδοχών είναι ευθυγραμμισμένη με τη διαχείριση κινδύνου. Η Εταιρεία θα πρέπει να φροντίζει να διαχειρίζεται 

και να ελέγχει τον κίνδυνο που προκύπτει από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών υπεύθυνα και 

αποτελεσματικά, ώστε κάθε ενδεχόμενος 

κίνδυνος να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα και ουσιαστικά.  

 

Έτσι, ως προς την αναλογία που θα πρέπει να υφίσταται μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών, σε 

περίπτωση που αυτές χορηγούνται, θα πρέπει να τίθενται από την Εταιρεία συγκεκριμένα όρια περί του ανώτατου 

ετήσιου ύψους αυτών, τα οποία να συνάδουν με τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου. 

 

4.5 Περιπτώσεις επιστροφής μεταβλητών αποδοχών 
Είτε βάσει πολιτικής είτε βάσει συμβατικών ρυθμίσεων, δεν υπάρχει πρόβλεψη για επιστροφή μεταβλητών 

αποδοχών. 

 

Στις περιπτώσεις παραχώρησης δικαιωμάτων προαιρέσεως για αγορά μετοχών της Εταιρείας, τα ανεξάσκητα 

δικαιώματα παύουν να υφίστανται και καθίστανται άκυρα στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος παύει να εργάζεται 

στην Εταιρεία.  

 

 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου: 

- o δικαιούχος έχει πεθάνει, οπόταν το δικαίωμα προαιρέσεως μετατίθεται στους προσωπικούς 

αντιπροσώπους του.  

- ο δικαιούχος έχει αφυπηρετήσει, οπότε δικαιούται και μετά την αφυπηρέτησή του να εξασκήσει τα δικαιώματα 

προαιρέσεως του. 
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4.6 Λοιπές παροχές 
Οι λοιπές παροχές αφορούν μόνο τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα βασικά Διευθυντικά 

Στελέχη. Δεν εντάσσονται στις μεταβλητές αποδοχές αφού αποτελούν οικειοθελείς παροχές, τις οποίες η Εταιρεία 

διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή ακόμη και να καταργεί πλήρως οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση της. 

 

Η Εταιρεία προσφέρει ενδεικτικά τις ακόλουθες οικειοθελείς παροχές σε είδος: 

- εισφορές σε αποταμιευτικό ταμείο μέσω ασφαλιστικού σχεδίου. 

 

Επιπρόσθετα, αναλόγως των καθηκόντων του κάθε Διευθυντή, για την καλύτερη δυνατή εκτέλεση των εργασιών 

του, δύναται να του προσφέρει κατά την απόλυτη της κρίση:  

- χρήση εταιρικού αυτοκινήτου (συμπεριλαμβάνετε η πληρωμή εξόδων που σχετίζονται με την χρήση του 

αυτοκινήτου όπως η συντήρηση και τα καύσιμα),  

- χρήση εταιρικού κινητού τηλεφώνου,  

- χρήση εταιρικού φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, και/ ή 

- χρήση εταιρικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. 

 

Η Εταιρεία προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικά και 

Μη Εκτελεστικά). 

 

Επιπλέον, η Εταιρεία προσφέρει ομαδική ασφάλιση ατυχήματος βάσει του περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της 

Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμος του 1989 (Ν. 174/1989). 

 

5. Διάρκεια – Τερματισμός - Αποζημιώσεις 

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη εκτελεστικών) ορίζεται στο 

καταστατικό της Εταιρείας. 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται για αόριστο χρόνο, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των 

μετόχων. Τα μέλη υπόκεινται σε παραίτηση εκ περιτροπής, με το ένα τρίτο των συμβούλων να απαιτείται να 

παραιτούνται σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων. Τα αποχωρούντα μέλη είναι επιλέξιμα για 

επαναδιορισμό με απόφαση της ετήσιας γενικής συνέλευσης.  

 

Για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν τα κατά νόμο προβλεπόμενα αναφορικά με την λήξη της 

σχέσης τους με την Εταιρεία, υπό την ιδιότητα τους ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο ως προς το χρόνο 

προειδοποίησης όσο και ως προς τις τυχόν πληρωμές που συνδέονται με την λήξη αυτών.  

 

Σε περίπτωση παύσης μη εκτελεστικού Διοικητικού Συμβουλίου δεν καταβάλλεται άλλη αμοιβή πλην της 

αναλογούσας έως την ημερομηνία παύσης του μέλους. 

 

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα βασικά Διευθυντικά Στελέχη, έχουν σύμβαση εργασίας με 

την Εταιρεία, αορίστου χρόνου, για τον τερματισμό της οποίας από την Εταιρεία, τηρούνται οι νόμιμες προθεσμίες 

και καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

6. Εφαρμογή, Αναθεώρηση και Επιτρεπόμενη Παρέκκλιση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της παρούσης Πολιτικής Αποδοχών και την τυχόν 

τροποποίησή της. Επιβλέπει και διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της και εξετάζει τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις 

ή αναθεωρήσεις.  

 

Η Πολιτική Αποδοχών αναθεωρείται ανά τετραετία λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις 

ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις. Εάν συντρέχουν λόγοι επίσπευσης της αναθεώρησής της, αυτό μπορεί να γίνει 

αιτιολογημένα, δίνοντας πληροφόρηση με συγκριτικά στοιχεία και τις τάσεις της αγοράς για τις κατηγορίες των 

στελεχών της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει να 

λαμβάνει παρατηρήσεις των αρμόδιων μονάδων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Εσωτερικού 

Ελέγχου, που προέκυψαν από τον έλεγχο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, από αλλαγές στο κανονιστικό 

πλαίσιο, καθώς και από τις βέλτιστες πρακτικές που υιοθετούνται στην αγορά. 

 

Με βάση το Νόμο, η ψήφος των μετόχων για την Πολιτική Αποδοχών στη γενική συνέλευση είναι δεσμευτική και 

η Εταιρεία καταβάλλει αμοιβή στους Διευθυντές της μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών που έχει εγκριθεί 

από τους μετόχους στη γενική συνέλευση. Σε περίπτωση πρόθεσης τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών, αυτή 

τροποποιείται και τίθεται σε  ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 
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Σε εξαιρετικές περιστάσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από 

την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, για τις σταθερές ή/και μεταβλητές αποδοχές, υπό την προϋπόθεση ότι η 

παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων και την ανάπτυξη της 

Εταιρείας στο σύνολό της ή προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά της.  

 

Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες σχετικά με την τυχόν παρέκκλιση από την εφαρμογή της Πολιτικής 

Αποδοχών, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων 

της Πολιτικής Αποδοχών, για τα οποία σημειώθηκε η παρέκκλιση, θα περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση 

αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 13(2)(στ) του Νόμου. 

 

7. Ετήσια Έκθεση Αμοιβών 

Κάθε έτος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του Νόμου, συντάσσεται ετήσια έκθεση αποδοχών, η οποία 

παρουσιάζει ολοκληρωμένη επισκόπηση για τις αποδοχές, περιλαμβανομένων όλων των επιδομάτων 

οποιασδήποτε μορφής που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν σε κάθε Διευθυντή κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, 

σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Αποδοχών. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων 

για ψηφοφορία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κειμένη νομοθεσία. 

 

8. Ισχύς Πολιτικής Αποδοχών 

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών, τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση και θα ισχύει για 

τα οικονομικά έτη 2022-2025, εκτός εάν η γενική Συνέλευση αποφασίσει νωρίτερα την τροποποίησή της. 
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Κανονισμοί Σχεδίου Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών 2022 -2025 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ  
Στους παρόντες Κανονισμούς, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την ακόλουθη σημασία: 

 

«Δικαιούχοι» σημαίνει τα ακόλουθα πρόσωπα: 

α) το εκάστοτε Προσωπικό του Ομίλου, 

β) τους εκάστοτε Συνεργάτες του Ομίλου, 

γ) τους εκάστοτε Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας. 

 

«Δικαίωμα Προαιρέσεως» σημαίνει οποιοδήποτε δικαίωμα προαιρέσεως το οποίο δημιουργείται δυνάμει του 

παρόντος Σχεδίου. 

 

«Διοικητικό Συμβούλιο» σημαίνει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

  

«Εκτελεστική Επιτροπή» σημαίνει την εκάστοτε εκτελεστική επιτροπή της Εταιρείας η οποία αποτελείται από τους 

εκάστοτε Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους.  

 

«Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος» σημαίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εργοδοτείται στην 

Εταιρεία ή στον Όμιλο. 

 

«Επιτροπή Αμοιβών» σημαίνει την εκάστοτε επιτροπή αμοιβών της Εταιρείας βάσει του Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης που έχει εκδοθεί από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ως αυτός εκάστοτε ισχύει. 

 

«Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα εκτός από Σαββατοκύριακα και δημόσιες αργίες στην Κύπρο. 

 

«Εταιρεία» σημαίνει την εταιρεία NETINFO PLC. 

 

«Ημερομηνία Εξάσκησης» σημαίνει 30 (τριάντα) ημέρες μετά την παραχώρηση, ή σε περίπτωση που αυτή δεν 

είναι Εργάσιμη Ημέρα την προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα.  

 

«Ημερομηνία Παραχώρησης» σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία εκδίδονται και παραχωρούνται 

Δικαιώματα Προαιρέσεως. 

 

«Κανονισμοί» σημαίνει τους παρόντες κανονισμούς όπως αυτοί τυχόν τροποποιηθούν, συμπληρωθούν ή/ και 

διευκρινισθούν από καιρό εις καιρό σύμφωνα με τις παραγράφους 7.1 και 8 κατωτέρω. 

 

«Μετοχή» σημαίνει συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας €0,22 (ή οποιασδήποτε άλλης αξίας αν αυτή υποδιαιρεθεί 

ή ενοποιηθεί μετά την ημερομηνία έγκρισης των Κανονισμών) εκ του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

 

«Όμιλος» σημαίνει την Εταιρεία, όλες τις θυγατρικές της εταιρείες και όλες τις συνδεδεμένες της εταιρείες όπως 

αυτές καθορίζονται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 

«Πιστοποιητικό Δικαιώματος Προαιρέσεως» σημαίνει το πιστοποιητικό το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 4.3 

κατωτέρω. 

 

«Προσωπικό» σημαίνει προσωπικό που εργοδοτείται στον Όμιλο (δηλαδή από την Εταιρεία, τις θυγατρικές και 

τις συνδεδεμένες της εταιρείες). 

 

«Συνεργάτης» σημαίνει φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον Όμιλο και συνεισφέρουν είτε άμεσα 

ή έμμεσα στα εισοδήματα ή τις εργασίες του Ομίλου. 

 

«Σχέδιο» σημαίνει το Σχέδιο Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών, το οποίο δημιουργείται με τους 

παρόντες Κανονισμούς. 

 

«Τιμή Απόκτησης» σημαίνει την τιμή στην οποία έκαστη Μετοχή δύναται να αποκτηθεί με την άσκηση του εν λόγω 

Δικαιώματος Προαιρέσεως, η οποία θα είναι 30% πιο κάτω από τη μεσοσταθμική Τιμή Κλεισίματος των τελευταίων 

40 (σαράντα) χρηματιστηριακών συνεδριάσεων πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφασίσει την έκδοση και παραχώρηση των εν λόγω Δικαιωμάτων Προαιρέσεως, νοουμένου ότι η τιμή αυτή δε 

θα είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία της Μετοχής. Σε περίπτωση που η τιμή αυτή είναι πιο χαμηλή τότε 

ως τιμή απόκτησης θα καθορίζεται η ονομαστική αξία. 
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«Τιμή Κλεισίματος» σημαίνει η τιμή στην οποία εκτελέστηκε η τελευταία συναλλαγή της Μετοχής κατά τη διάρκεια 

μιας χρηματιστηριακής συνεδρίας. Σε περίπτωση που δεν εκτελεστούν συναλλαγές στη Μετοχή κατά μία 

χρηματιστηριακή συνεδρία, ως τιμή κλεισίματος λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος της προηγούμενης 

χρηματιστηριακής συνεδρίας κατά την οποία εκτελέστηκε συναλλαγή στη Μετοχή. 

 

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
2.1 Τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, κατά την διακριτική του ευχέρεια, 

κατά τον χρόνο που καθορίζεται στην παράγραφο 2.3 κατωτέρω, κατά την περίοδο μεταξύ των ετών 2022-2025 

(συμπεριλαμβανομένων) να εκδίδει και να παραχωρεί δωρεάν προς οποιουσδήποτε από τους Δικαιούχους τέτοιο 

αριθμό Δικαιωμάτων Προαιρέσεως ως ήθελε αποφασίσει, τηρουμένης της παραγράφου 2.2 πιο κάτω. 

 

Νοείται ότι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για παραχώρηση Δικαιωμάτων Προαιρέσεως σε μέλη του 

προσωπικού και συνεργάτες του Ομίλου θα λαμβάνεται σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 

πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 

Νοείται ότι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για παραχώρηση Δικαιωμάτων Προαιρέσεως σε Εκτελεστικό 

Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας θα λαμβάνεται σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου εν απουσία του εν 

λόγω Εκτελεστικού Διοικητικού Σύμβουλου. 

 

Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία εφαρμόσει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) και μέσα στα πλαίσια 

αυτού συσταθεί Επιτροπή Αμοιβών, τότε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για παραχώρηση Δικαιωμάτων 

Προαιρέσεως στους Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας δύναται να ληφθεί μόνο κατόπιν 

υποβολής σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

2.2 Ο αριθμός των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως τα οποία δύναται να εκδοθούν και παραχωρηθούν κάθε χρόνο δυνάμει 

της παραγράφου 2.1 ανωτέρω, θα δίδουν δικαίωμα αγοράς τέτοιου αριθμού Μετοχών της Εταιρείας που να μην 

υπερβαίνουν το 3% του εκάστοτε εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία 

Παραχώρησης. 

 

2.3 Η έκδοση και παραχώρηση των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως δύναται να γίνεται κάθε χρόνο, εντός των 30 (τριάντα) 

ημερών που έπονται της ημερομηνίας ανακοίνωσης των τελικών και/ ή των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων του 

Ομίλου για το προηγούμενο έτος/ εξάμηνο. 

 

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, η πρώτη έκδοση και παραχώρηση Δικαιωμάτων Προαιρέσεως δύναται να γίνει εντός 

30 (τριάντα) ημερών από την έγκριση και υιοθέτηση των παρόντων Κανονισμών με απόφαση της γενικής 

συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.  

 

3. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για έκδοση και παραχώρηση Δικαιωμάτων 

Προαιρέσεως συμφωνά με τις πρόνοιες της παραγράφου 2 ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποστέλλει 

προς του Δικαιούχους σχετική επιστολή παραχώρησης Δικαιωμάτων Προαιρέσεως η οποία: 

α) θα αποστέλλεται προσωπικά και ονομαστικά στον κάθε Δικαιούχο, 

β) θα αναφέρει την ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε, 

γ) θα καθορίζει τον αριθμό των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως που του παραχωρούνται, 

δ) θα καθορίζει την Ημερομηνία Εξάσκησης,  

ε) θα καθορίζει την Τιμή Απόκτησης των Μετοχών τις οποίες αφορά το εν λόγω Δικαίωμα Προαιρέσεως, 

στ) θα καθορίζει τη διαδικασία εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως, 

ζ) θα περιλαμβάνει έντυπο εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως. 

 

Νοείται ότι σε περίπτωση σύγκρουσης αναφορών στην επιστολή παραχώρησης Δικαιωμάτων Προαιρέσεως με 

τους παρόντες Κανονισμούς, θα υπερισχύουν οι Κανονισμοί. 

 

Νοείται περαιτέρω ότι παράλειψη καθορισμού οποιωνδήποτε από τα προαναφερόμενα στην επιστολή 

παραχώρησης Δικαιωμάτων Προαιρέσεως δεν καθιστά άκυρη την παραχώρηση των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως 

αν το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίσει όλα τα απαραίτητα σημεία με επιστολή του προς τους Δικαιούχους προτού 

γίνει οποιαδήποτε εξάσκηση Δικαιωμάτων Προαιρέσεως. 
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4. ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ 
4.1 Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 4.3 κατωτέρω, η εξάσκηση από τους Δικαιούχους των Δικαιωμάτων 

Προαιρέσεως θα γίνεται με υποβολή του εντύπου εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως του εκάστοτε 

Δικαιούχου προς την Εταιρεία το οποίο θα επιδίδεται ιδιοχείρως και σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορίζεται 

στην επιστολή παραχώρησης. Στο εν λόγω έντυπο πρέπει να καθορίζεται ο αριθμός των Δικαιωμάτων 

Προαιρέσεως που εξασκούνται και να συνοδεύεται με επιταγή προς όφελος της Εταιρείας για την Τιμή Απόκτησης 

επί τον αριθμό των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως που θα εξασκηθούν. 

 

4.2 Εντός 30 (τριάντα) ημερών από την Ημερομηνία Εξάσκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραχωρεί στον 

Δικαιούχο που εξάσκησε Δικαιώματα Προαιρέσεως τις Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στα εν λόγω Δικαιώματα 

Προαιρέσεως.  

 

4.3 Έκαστος Δικαιούχος, δύναται να εξασκήσει τα Δικαιώματα Προαιρέσεως του κατά την Ημερομηνία Εξάσκησης. 

 

Νοείται ότι οποιαδήποτε Δικαιώματα Προαιρέσεως δεν εξασκηθούν κατά την Ημερομηνία Εξάσκησης τους θα 

θεωρούνται ότι έχουν εκπνεύσει και θα παύσουν να υφίστανται. 

 

4.4 Το δικαίωμα ενός Δικαιούχου να εξασκήσει τα Δικαιώματα Προαιρέσεως του θα παύσει να υφίσταται αμέσως 

μόλις αυτός παύσει να είναι Δικαιούχος εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όπου ο Δικαιούχος πεθάνει οπόταν και το Δικαίωμα Προαιρέσεως μετατίθεται στους προσωπικούς 

αντιπροσώπους του, και 

β) όπου η εργοδότηση ή η συνεργασία με τον Δικαιούχο τερματιστούν λόγω αφυπηρέτησής του, δικαιούται 

και μετά την αφυπηρέτησή του, να εξασκήσει τα Δικαιώματα Προαιρέσεως, τα οποία του παραχωρήθηκαν 

πριν την αφυπηρέτηση σύμφωνα με την επιστολή παραχώρησης των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως και τους 

παρόντες Κανονισμούς. Τυχόν μη άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων θα οδηγεί στην απώλειά τους. 

 

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση όπου ο Δικαιούχος παύσει να είναι Δικαιούχος λόγω του ότι έχει παύσει να 

εργάζεται ή να συνεργάζεται με τον Όμιλο για οποιοδήποτε λόγο οποιαδήποτε ανεξάσκητα Δικαιώματα 

Προαιρέσεως έχει παύουν να υφίστανται και καθίστανται άκυρα. 

 

4.5 Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 4.4(α) ανωτέρω, τα Δικαιώματα Προαιρέσεως είναι προσωπικά 

στους Δικαιούχους και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, εκχωρηθούν ή επιβαρυνθούν με οποιοδήποτε τρόπο.  

 

5. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Σε περίπτωση διατύπωσης δημόσιας πρότασης για απόκτηση τίτλων της Εταιρείας, όλα τα υφιστάμενα εκδομένα 

Δικαιώματα Προαιρέσεως δύνανται να εξασκηθούν από τους Δικαιούχους τους εντός 10 (δέκα) Εργάσιμων 

Ημερών από την ημερομηνία διατύπωσης της δημόσιας πρότασης.  

 

6. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
6.1 Τα Δικαιώματα Προαιρέσεως δεν θα εισαχθούν και δεν θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 

 

6.2 Οι Μετοχές, οι οποίες προκύπτουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως θα έχουν τα ίδια δικαιώματα 

με τις υφιστάμενες Μετοχές της Εταιρείας, θα είναι μεταβιβάσιμες και θα εμπορεύονται μετά την εισδοχή τους 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 

 

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
7.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει, κατά την κρίση του, συμπληρωματικούς κανονισμούς οι οποίοι θα 

διέπουν τη λειτουργία και διαχείριση του Σχεδίου ως επίσης και διευκρινίσεις επί των Κανονισμών. 

 

7.2 Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τελική και δεσμευτική αναφορικά με οποιαδήποτε διαφωνία, 

ασάφεια ή διαφορά προκύψει στα πλαίσια της λειτουργίας και διαχείρισης του Σχεδίου. 

 

7.3 Τα έξοδα για τη σύσταση, λειτουργία και διαχείριση του Σχεδίου θα επιβαρύνουν την Εταιρεία. 

 

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
Οι παρόντες Κανονισμοί δύνανται να τροποποιηθούν με σύνηθες ψήφισμα από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. 

 

Νοείται ότι καμία τροποποίηση των Κανονισμών δεν μπορεί να γίνει εάν, κατά την κρίση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, θα επηρεάσει αρνητικά τα συμφέροντα των Δικαιούχων χωρίς την προηγούμενη γραπτή 

συγκατάθεση τουλάχιστον των 2/3 των εκάστοτε Δικαιούχων οι οποίοι κατέχουν Δικαιώματα Προαιρέσεως τα 

οποία δεν έχουν ακόμα εξασκήσει.  
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Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε τροποποίηση των Κανονισμών, χωρίς την έγκριση 

ψηφίσματος από γενική συνέλευση ή τη συγκατάθεση οποιωνδήποτε δικαιούχων, αν η τροποποίηση γίνεται με 

σκοπό την ευθυγράμμιση και/ή την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των Κανονισμών με οποιαδήποτε νομοθεσία 

που διέπει και/ή εφαρμόζεται στην Εταιρεία ή τον Όμιλο, οποιεσδήποτε συνεχείς υποχρεώσεις που έχει ή θα έχει 

στο μέλλον είτε ως εισηγμένη Εταιρεία ή άλλως πως ή των προνοιών του εκάστοτε Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης που έχει εκδοθεί από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ως αυτός εκάστοτε ισχύει.  

 

 

 

 

Εγκρίθηκαν στις __________________ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. 

 

 

 



 

 

 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 
Προς την NETinfo PLC 

Λεωφόρος Αγλαντζιάς 23 

2108 Λευκωσία 

 
Τ.Θ. 22658, 1523 Λευκωσία 

 
Εγώ/Εμείς …………………………………………………………………………………………………….. με αρ. Δελτίου 

Ταυτότητας / Αρ. Διαβατηρίου …………………..…………………, εκ ......... ……………………………………………….., 

μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας, δια του παρόντος διορίζω/διορίζουμε τον/την 

…………………………………………………………….…………………………………… με αρ. Δελτίου Ταυτότητας / Αρ. 

Διαβατηρίου ………………………….………, εκ ........................................ , ως αντιπρόσωπό μου για να ψηφίσει εκ 

μέρους μου/μας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 

2022, στις 7:00μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος. Αγλαντζιάς 23, στη Λευκωσία, και σε οποιαδήποτε συνέλευση 

που θα συγκληθεί λόγω αναβολής. 

 
 

 

 

 

 

 

 

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


