
 
 

Αγαπητοί Μέτοχοι, 

 

Ετήσια Γενική Συνέλευση της Hellenic Bank Public Company Limited η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου 2020 

 

Η 46η Ετήσια Γενική Συνέλευση («Ε.Γ.Σ.») της Hellenic Bank Public Company Limited (η 

«Τράπεζα») θα πραγματοποιηθεί σε μία περίοδο πρωτοφανών συνθηκών λόγω της πανδημίας 

του Κορωνοϊού (COVID-19).  Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η ασφάλεια και η υγεία των μετόχων 

μας και όλων των παρευρισκόμενων στην Ε.Γ.Σ.  Λαμβάνοντας αυτό υπόψη και συμμορφούμενοι 

με τους περιορισμούς και τις συστάσεις για την υγεία και ασφάλεια που εξέδωσε η Κυβέρνηση 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποφασίστηκε ότι: 

 

1. Στην Ε.Γ.Σ. θα πρέπει να παρευρίσκεται ο ελάχιστος αριθμός μετόχων για να 

διασφαλίζεται η τήρηση απαρτίας σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας; 

2. οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στην Ε.Γ.Σ. μέσω 

τηλεδιάσκεψης; 

3. για να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των μετόχων που θα συμμετάσχουν μέσω 

τηλεδιάσκεψης, όλα τα ψηφίσματα θα γίνουν με ψηφοφορία με κάλπη (δηλαδή, δεν θα 

ληφθούν αποφάσεις με ανάταση χεριών); 

4. οι μέτοχοι θα μπορούν να ψηφίσουν για τα ψηφίσματα είτε υποβάλλοντας το 

πληρεξούσιο έγγραφο, είτε αυτοπροσώπως, μετά την ολοκλήρωση των Παρουσιάσεων 

και των Ερωτήσεων & Απαντήσεων της Ε.Γ.Σ.  Η ψηφοφορία θα παραμείνει ανοιχτή για 

περίοδο 3 ωρών για αποφυγή συνωστισμού. 

 

Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να εγγραφούν 

στην Ε.Γ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης και να ψηφίσουν με πληρεξούσιο έγγραφο παρατίθενται στην 

Ειδοποίηση για την Ε.Γ.Σ. 

 

Η συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης θα διασφαλίσει την υγεία όλων των συμμετεχόντων.  

Συνεπώς, οι μέτοχοι προτρέπονται να αποφύγουν τη φυσική τους παρουσία στην Ε.Γ.Σ. και να 

εγγραφούν και συμμετάσχουν μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης. 

 

Η Τράπεζα θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με τον Κορωνοϊό (COVID-19) και τις 

οδηγίες και περιορισμούς που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Στόχος μας δεν είναι μόνο η αυστηρή συμμόρφωση με τις εν λόγω οδηγίες και περιορισμούς 

αλλά ταυτόχρονα να διεξαχθεί η συνέλευση με τρόπο που δεν θα θέτει σε κίνδυνο την υγεία των 

μετόχων και εργαζομένων μας.  Εάν δεν είναι δυνατό να διεξαχθεί η Ε.Γ.Σ. σύμφωνα με τις 

ισχύουσες οδηγίες και περιορισμούς ή αν το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι η διεξαγωγή της 

Ε.Γ.Σ. θα θέσει σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των παρευρισκόμενων, η Ε.Γ.Σ. ενδέχεται, σε 

μια τέτοια περίπτωση, να αναβληθεί / διακοπεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της 

Τράπεζας και οι μέτοχοι θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της 

αναβληθείσας συνέλευσης. 

 

Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και τη συνεργασία. 

 

Δρ. Ευριπίδης Πολυκάρπου 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 


