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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Αξ. Κύριοι,
Επισυνάπτεται Ειδοποίηση και το Πληρεξούσιο Έγγραφο της Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης της Εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, η οποία θα
λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας που βρίσκεται επί της
οδού Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3ος όροφος Διαμ. 301, 1066 στη Λευκωσία, την
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:30.
Δημοσιοποίηση  της  Ειδοποίησης  θα  γίνει  επίσης  και  στην  εφημερίδα
"ΑΛΗΘΕΙΑ" στις 25 Νοεμβρίου 2022. Επιπλέον η Ειδοποίηση, το Πληρεξούσιο
Έγγραφο,  η  Ετήσια  Έκθεση  και  όλες  οι  σχετικές  πληροφορίες  που
αναφέρονται στο εδάφιο (4) του Άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου, θα
β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  δ ι α θ έ σ ι μ ε ς  σ τ η ν  ι σ τ ο σ ε λ ί δ α  τ η ς  Ε τ α ι ρ ε ί α ς ,
h t t p : / / w w w . t o x o t i s i n v e s t m e n t s . c o m .
Με εκτίμηση
LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED
 
Attachments: 
  1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
  2. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 
  3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (η «Εταιρεία») θα πραγματοποιηθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο 

της Εταιρείας, που βρίσκεται επί της οδού Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3ος όροφος, 

Διαμ.301, 1066 στην Λευκωσία, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, 2022 και ώρα 16:30 με 

την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Εξέταση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2020 

περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνει τις 

τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις τελικές 

ενοποιημένες και ελεγμένες καταστάσεις του Ομίλου για το οικονομικό έτος που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (η «Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020») και την 

Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών. 

 

2. Εξέταση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2021  

περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνει τις 

τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις τελικές 

ενοποιημένες και ελεγμένες καταστάσεις του Ομίλου για το οικονομικό έτος που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (η «Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021») και την 

Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών. 

 

3. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

με βάση τους Κανονισμούς 89, 90 και 91 του Καταστατικού της Εταιρείας, που 

προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων. Τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου που αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή είναι ο κ. Μιχάλης 

Τύμβιος και ο κ. Χαράλαμπος Ασσιώτης. 

 

4. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022.  

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως η αμοιβή του κάθε Συμβούλου, 

για το έτος 2022, παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του έτους 2021, ήτοι στις 

€1.000 (2021: €1.000).   

 

5. Έγκριση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του περί της 

Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμου 

του 2021 (Ν.111(I)/2021), όσον αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας. 
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6. Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας G. Kalopetrides & 

Partners Ltd, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της 

αμοιβής τους για το έτος 2022. 

 

7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξετασθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED 

Γραμματέας        
 

Λευκωσία, 24 Νοεμβρίου, 2022 
Σημειώσεις: 
 

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για τα έτη 2020 και 2021 
(περιλαμβανομένων των αντιστοίχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Εκθέσεων των Ανεξάρτητων 
Ελεγκτών και των Ενοποιημένων και ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτη που έληξαν στις 31 
Δεκεμβρίου 2020 και 2021) δεν θα αποσταλούν στους μετόχους και δύνανται να παραληφθούν από το 
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3ος όροφος, Διαμ.301, 1066 Λευκωσία, χωρίς 
οποιαδήποτε χρέωση.  Επιπλέον, οι Ετήσιες Εκθέσεις και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του  

άρθρου 127Α του Νόμου θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  
http://www.toxotisinvestments.com  

 

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 20.700.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,03 
εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς 
στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας. 
 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 
 
Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 20ης Δεκεμβρίου 
2022, ορίζεται η Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου, 2022 (Ημερομηνία Αρχείου). 
 
Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική 
Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε 
θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη 
Συνέλευση.  Το δικαίωμα Μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές 
του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή 
εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση.  Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή 
διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της 
Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται. 
 
Κατά τη 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 Αρχείου. 
 

http://www.toxotisinvestments.com/
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Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από 
μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους 
που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο. 
 
 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ  
 

Μέλος ή Μέλη έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες και εντός των χρονικών περιθωρίων που 
προβλέπονται από το άρθρο 127Β του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, (Ι) να υποβάλει/ουν αίτηση για να 
προσθέσει/ουν θέμα ή ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε 
τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν στην συμπερίληψη του στην ημερήσια 
διάταξη της Γενικής Συνέλευσης στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3ος όροφος, 
Διαμ.301, 1066 Λευκωσία), με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού 
κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία 
έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία γίνεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος 
ή ψηφίσματος. 

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ. 

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 (επί της οδού Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3ος όροφος, 
Διαμ.301, 1066 στην Λευκωσία) 

• με αποστολή τηλεομοιότυπου (στον αριθμό +357 22 592359) 

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

info@louthansecretarial.com   
 
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. 

 
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στη πιο πάνω Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει 

αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του.  Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο 

να είναι μέτοχος της Εταιρείας.  Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και 

θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται.  Το έγγραφο διορισμού 

πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

http://www.toxotisinvestments.com και πρέπει να κατατεθεί ή και να κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην 

Εταιρεία τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από 

τους ακόλουθους τρόπους: 

 

- Στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας: Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3ος όροφος, Διαμ.301, 1066 Λευκωσία 

Κύπρος, ή  

- Μέσω τηλεομοιότυπου με αποστολή στο fax: (+357) 22592359. 

 

mailto:info@louthansecretarial.com
http://www.toxotisinvestments.com/
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Η παρούσα Ειδοποίηση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας: http://www.toxotisinvestments.com 

και δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» στις 25 Νοεμβρίου 2022. 

 

 

http://www.toxotisinvestments.com/


 

ΠΡΟΣ:  ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

Θεμιστοκλή Δέρβη 40,  

3ος όροφος, Διαμ.301,  

1066 Λευκωσία 

Αριθμός Φαξ: (+357) 22592359, 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@louthansecretarial.com      

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 

Εγώ/Εμείς ……………………………………… από ……………………… 

(αρ.ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου …………………………) μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας 

διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον/την ………………………………………. από 

…………………………., (αρ.ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου ……………………) ή στην απουσία 

του/την, τον/την ……………………… από ……………….. (αρ.ταυτότητας/ εγγραφής/διαβατηρίου 

………….) ως αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας κατά 

την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση Των Μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την Τρίτη, 

20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τοξότης Επενδύσεις 

Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, στη Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3ος όροφος, Διαμ.301, 1066 στην Λευκωσία 

και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής. 

______________________________________________________________________________ 

Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας 

                 ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ    ΑΠΟΧΗ 

 

Επανεκλογή του κ.Μιχάλη Τύμβιου  ως μέλος του                       

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Επανεκλογή του κ.Χαράλαμπου Ασσιώτη ως μέλος του                       

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Έγκριση όπως η ετήσια αμοιβή των Μελών του Διοικητικού  

Συμβουλίου για το έτος 2022, παραμείνει στα €1.000.   

 

Έγκριση πολιτικής αποδοχών όσον αφορά τα Μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

 

Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας 

G. Kalopetrides & Partners Ltd, και εξουσιοδότηση του  

Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής  

τους για το έτος 2022. 

 

 

Υπογραφή …………………………..  Ημερομηνία ……………………………. 
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ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Αριθμός Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου Σελίδα Μητρώου Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Αριθμός Μετοχών     Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Σημειώσεις: 

1. Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να 

καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο 

πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να 

απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση. 

2. Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή διοικητικού συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο 

έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους 

προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους. 

3. Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν 

έχει διασφαλισθεί ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών 

ψήφου του μετόχου. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ……2022 

 

Πολιτική Αποδοχών 
 

Εισαγωγή 
 

1. Η TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD είναι δημόσια εταιρεία η οποία 

δραστηριοποιείται στον τομέα των Επενδύσεων σε αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Κύπρου και Βουλγαρίας καθώς και σε δραστηριότητες χρηματοδότησης μέσω της 

θυγατρικής της εταιρείας Covotsos Textile Limited και σε επενδύσεις σε ακίνητα. (Εφεξής 

η «Εταιρεία»). 

2. Η Εταιρεία θεσπίζει Πολιτική Αποδοχών (η «Πολιτική Αποδοχών») σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.111(I)/2021), (εφεξής ο «Νόμος») ο οποίος ενσωμάτωσε 

στο Κυπριακό δίκαιο τις σχετικές προβλέψεις 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.  

3. H Πολιτική Αποδοχών περιγράφει την επίσημη προσέγγιση που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

για τον καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στόχος αυτής 

της πολιτικής είναι να παρέχει μια διαφανή επισκόπηση των αρχών και των μεθόδων 

αποζημίωσης που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να διασφαλίσει την προσέλκυση, τη 

διατήρηση και την παρακίνηση των σχετικών προσώπων  που στελεχώνουν το Διοικητικό 

της Συμβούλιο. Η Εταιρεία θεωρεί την αποζημίωση και την παρακίνηση αυτών των 

προσώπων ως κεντρικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για επιτυχία. 

4. Η Πολιτική Αποδοχών λαμβάνει υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία, τις βέλτιστες 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, τις Κανονιστικές Αποφάσεις του Συμβουλίου του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου (ΚΔΠ 

379/2014) και το Καταστατικό της Εταιρείας.  

 

 

https://www.cse.com.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=c3135c73-496d-485d-8837-c197d7a8df15
https://www.cse.com.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=c3135c73-496d-485d-8837-c197d7a8df15
https://www.cse.com.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=c3135c73-496d-485d-8837-c197d7a8df15
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Κατευθυντήριες γραμμές της Πολιτικής Αποδοχών 
 

5. Οι κατευθυντήριες αρχές στις οποίες βασίζεται η Πολιτική Αμοιβών είναι οι ακόλουθες: 

 

5.1 Ευθυγράμμιση με τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους 

i. Να διαμορφωθεί μια στενή σύνδεση μεταξύ της επίτευξης στρατηγικών στόχων και 

της δημιουργίας αξίας στους μετόχους της Εταιρείας. Τα προγράμματα αποζημίωσης 

πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική στρατηγική της 

Εταιρείας και με τα συμφέροντα των μετόχων, διασφαλίζοντας οργανική ισορροπία 

κινήτρων, προσέλκυση ταλέντων και την ανάλογη παρακίνηση. 

ii. Να επανεξετάζεται η Πολιτική Αποδοχών σε τακτική βάση για να διασφαλίζεται η 

ευθυγράμμιση μεταξύ της επίτευξης αποτελεσμάτων και της δημιουργίας αξίας για τον 

μέτοχο της Εταιρείας. 

5.2 Βιωσιμότητα 

i. Η αποζημίωση πρέπει να παρακινεί τους δικαιούχους να αφιερώσουν αρκετό χρόνο 

και να εφαρμόσουν τις δεξιότητες και την εμπειρία τους προς το καλύτερο συμφέρον 

της Εταιρείας και των μετόχων της. 

ii. Η αποζημίωση πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με την απόδοση που είναι 

συγκεκριμένη για το ρόλο και τα επιτεύγματα ανταμοιβής που δημιουργούν μόνιμη 

αξία. 

5.3 Εσωτερική ισοζυγία και εξωτερική ανταγωνιστικότητα 

i. Να προσφέρει αποδοχές  ανταγωνιστικές με αυτό συγκρίσιμων φορέων σε εθνική 

κλίμακα, τόσο ως προς τη δομή του όσο και ως προς το συνολικό του μέγεθος, το 

οποίο, ταυτόχρονα, προσφέρει δίκαιες ανταμοιβές και οφέλη για την προσέλκυση και 

διατήρηση των καλύτερων επαγγελματιών. 

ii. Καθορισμός ποσών που παρέχουν επαρκή αμοιβή για προσόντα, αφοσίωση και ευθύνη 

των Διοικητικών Συμβούλων. 
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iii. Εξέταση της εξέλιξης των εθνικών και διεθνών προτύπων, βέλτιστων πρακτικών, 

συστάσεων και τάσεων στις αμοιβές των διευθυντών των εισηγμένων εταιρειών. 

 

5.4 Αποζημίωση για επαγγελματική υπευθυνότητα και επαγγελματικές διαδρομές 

i. Να προσφέρει έκτακτη αποζημίωση μόνο όταν τα αποτελέσματα το δικαιολογούν. 

ii. Να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική 

καταγωγή, τη θρησκεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό. 

iii. Να καθιερωθεί ένα επίπεδο διαφάνειας στις αποδοχές που να είναι σύμφωνο με τις 

βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης 

μεταξύ μετόχων και επενδυτών. 

 

Εφαρμογή «Πολιτικής Αποδοχών» 
 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της παρούσας 

«Πολιτικής Αποδοχών» και την τυχόν αναθεώρησή της. Η «Πολιτική Αποδοχών» 

αναθεωρείται ανά τετραετία λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις 

ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.  

7. Εάν συντρέχουν λόγοι επίσπευσης της αναθεώρησής της, αυτό δύναται να συμβεί με 

τεκμηριωμένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση από την Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 12 

του Ν.111 (I)/2021), όπως ισχύει. 

8. Ως εκ τούτου. η Εταιρεία θα υποβάλλει την πολιτική αποδοχών σε ψηφοφορία στη γενική 

συνέλευση κάθε φορά που υπάρχει ουσιαστική μεταβολή και οπωσδήποτε τουλάχιστον 

κάθε τέσσερα (4) έτη.)  

9. Σε εξαιρετικές περιστάσεις με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, επιτρέπεται 

προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη «Πολιτική Αποδοχών», υπό την 

προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση 
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των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς 

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 

έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση, θα περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση 

αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 13(2)(στ) του Νόμου. Σε περίπτωση παρέκκλισης οι 

αποδοχές αυτές βαρύνουν την Εταιρεία μόνο μετά από ειδική έγκριση της Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. 

10. Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της 

ψηφοφορίας δημοσιεύεται χωρίς καθυστερήσεις και παραμένει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα  

της Εταιρείας στο ακόλουθο: www.toxotisinvestments.com. 

 

Πεδίο Εφαρμογής 
 

11.  Η «Πολιτική Αποδοχών» εφαρμόζεται στις παρακάτω κατηγορίες προσώπων: 

 ➢ Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
 

12. Λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά μεγέθη της Εταιρείας και την έλλειψη πολυπλοκότητας των 

λειτουργιών και διαδικασιών της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται 

μόνο από πέντε μη Εκτελεστικούς Συμβούλους (εφεξής «Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου»). Η Εταιρεία διαθέτει επίσης Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποτελείται από δυο 

μη Εκτελεστικούς ανεξάρτητους Συμβούλους και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

 

http://www.toxotisinvestments.com/
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Αμοιβή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 

13. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή η οποία είναι σταθερή και 

καλύπτει το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

14. Οι εν λόγω σταθερές αμοιβές καλύπτουν το χρόνο συμμετοχής στις συνεδριάσεις 

Διοικητικού Συμβουλίου και στις συνεδριάσεις Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου 

συμπεριλαμβανομένου του χρόνου προετοιμασίας.  

15. Οι αμοιβές αυτές καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το 

χρόνο και την εμπειρία του μέλους καθώς και οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες κρίνει 

σχετικούς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

16. Επιτρέπεται η καταβολή επιπλέον αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 

πρόσθετες αρμοδιότητες και δραστηριότητες που υπερβαίνουν το αντικείμενο των 

καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.  

17. Επιπλέον, η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών δεν δύναται να περιλαμβάνει bonus, 

δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή άλλης αποζημίωσης, που να συνδέεται με την 

απόδοση. 

 

Προσδιορισμός περιεχομένου - Επίβλεψη εφαρμογής - Επανεξέταση / 
Αναθεώρηση Πολιτικής Αποδοχών 

 

18. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών στη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προς έγκριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβλέπει 

και διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή 

έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο εξετάζει την έκθεση αποδοχών και προτείνει τις αποδοχές των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία συζήτηση δεν συμμετέχει το μέλος στο οποίο 

αφορά. 
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19. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις της 

Πολιτικής Αποδοχών, εφόσον παρίσταται ανάγκη προς τούτο, παραθέτοντας 

πληροφόρηση με συγκριτικά στοιχεία και τις τάσεις της αγοράς για τις κατηγορίες 

στελεχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Σε περίπτωση ανάγκης 

αντικατάστασης ή τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών, αυτή τροποποιείται και τίθεται 

σε νέα έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 

20. Για τον ανωτέρω σκοπό, το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει να λαμβάνει παρατηρήσεις 

των αρμόδιων επιτροπών της Εταιρείας που προέκυψαν από τον έλεγχο εφαρμογής της 

Πολιτικής Αποδοχών, από αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και από τις βέλτιστες 

πρακτικές που υιοθετούνται στην αγορά. 

21. Οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, να 

πραγματοποιήσουν συμβουλευτική ψηφοφορία για την έκθεση αποδοχών του τελευταίου 

οικονομικού έτους και η Εταιρεία επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών πώς λήφθηκε 

υπόψη η ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. 

 

Δημοσιοποιήσεις Αμοιβών 
 

22. Κάθε έτος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του Νόμου, συντάσσεται ετήσια έκθεση 

αποδοχών, η οποία θα παρέχει μία ολοκληρωμένη επισκόπηση των συνολικών αποδοχών 

που έλαβαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 

συμπεριλαμβανομένων των νεοπροσληφθέντων και των παλαιότερων διευθυντών. 

23. Η έκθεση αποδοχών θα πρέπει να περιέχει το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί 

ή καταβληθεί και σχετική επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές 

συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη πολιτική για τις αποδοχές, περιλαμβανομένης της 

συμβολής τους στη μακροπρόθεσμη απόδοση της Εταιρείας και πληροφορίες για τον 

τρόπο σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων για την απόδοση. 

 

24. Η έκθεση αποδοχών υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση ως ξεχωριστό θέμα της 

ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων σχετικά με την έκθεση αποδοχών έχει 
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συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να επεξηγήσει στην 

επόμενη έκθεση αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη η ψήφος της Γενικής 

Συνέλευσης. 

25. Η έκθεση αποδοχών παραμένει διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας το 

αργότερο εντός 12 μηνών από το κλείσιμο του ισολογισμού για χρονικό διάστημα 10 ετών 

από τη Γενική Συνέλευση. 

26. Οι διευθυντές της Εταιρείας έχουν συλλογική ευθύνη έναντι της Εταιρείας και των 

μετόχων να διασφαλίζουν ότι η έκθεση για τις αποδοχές καταρτίζεται και δημοσιεύεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. 

 

Διάρκεια – Καταγγελία – Αποζημιώσεις 
 

27. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται στο καταστατικό 

της Εταιρείας. 

28. 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, κατά σειρά αρχαιότητας. Τα αποχωρούντα μέλη είναι επιλέξιμα για 

επαναδιορισμό με απόφαση της ετήσιας γενικής συνέλευσης.  

29. 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 μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο ως προς το χρόνο προειδοποίησης όσο και ως προς τις 

τυχόν πληρωμές που συνδέονται με την λήξη αυτών. 

  

Ισχύς «Πολιτικής Αποδοχών» 
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30. 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. 

 

 

 


