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1 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
Λευκωσία 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Θέμα: Πραγματοποίηση Έκτακτης και Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της          
εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
 
Α. Έκτακτη Γενική Συνέλευση  
 
Πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τρίαινα          
Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («η Εταιρεία»), στην οδό Αγίων Ομολογητών 15, 1080,            
Λευκωσία η οποία ενέκρινε το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα: 
 
Ειδικό Ψήφισμα:  
 
Τροποποίηση Καταστατικού 
 

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” 

 
Υποδιαίρεση της ονομαστικής αξίας της μετοχής  

 
Όπως μειωθεί η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας από €0,85 σε €0,001 ανά              
μετοχή. Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της            
Εταιρείας διαμορφώνεται 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 διαμορφώνεται 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.  

 
Β. Ετήσια Γενική Συνέλευση  
 
Την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ακολούθησε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της            
Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («η Εταιρεία») κατά την οποία εξετάστηκαν οι            
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2019.  
 
Επίσης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων: 
 

1. Οι κ.κ. Αντώνης Μυτιληναίος και Μαρίνα Τζαγικιάν απεχώρησαν από το Διοικητικό           
Συμβούλιο και εκλέγηκε ο κ. Ανδρέας Καραμάνος.  
 

2. Επαναδιόρισε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Ltd για τον εξωτερικό           
έλεγχο του οικονομικού έτους 2020 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως           
καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2020.  
 

3. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την αμοιβή του κάθε συμβούλου της            
Εταιρείας για το έτος 2020.  

 
 
 



Με εκτίμηση,  
 
A.I.L. Nominee Services Ltd  
Γραμματέας 
Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
 










