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ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ´EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
∆ίδεται η ειδοποίηση ότι την  Tετάρτη 26 Ιουνίου 2013  η ώρα 16.00 µ.µ στο  Laiki Capital House, Λεωφόρος 
Βύρωνος 26, Λευκωσία 1096 θα πραγµατοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας APOLLO 
INVESTMENT FUND PLC. 
 

 
Ηµερήσια ∆ιάταξη 
 

Εξέταση και έγκριση των  πιο  κάτω  ειδικών ψηφισµάτων: 
 
Ειδικό Ψήφισµα 1  
 
«Όπως το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µειωθεί ως ακολούθως: 
  
(α) Η ονοµαστική αξία της µετοχής µειωθεί από Ευρώ 0.27 η κάθε µία σε Ευρώ 0.18.  
(β) Το ονοµαστικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µειωθεί από Ευρώ 32,400,000 διαιρεµένο σε 

120,000,000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0.27 η κάθε µία, σε Ευρώ 21,600,000 
διαιρεµένο σε 120.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0.18.  

(γ) Το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µειωθεί από Ευρώ  15,159,621.15 διαιρεµένο σε 
56,146,745 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0.27 η κάθε µια, σε Ευρώ 10,106,414.10 
διαιρεµένο σε 56,146,745 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0.18. 

 
Η µείωση  του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από τη µείωση της ονοµαστικής αξίας της 
µετοχής είναι Ευρώ 5,053,207.05 και αποτελεί µέρος του κεφαλαίου της Εταιρείας το οποίο έχει απολεσθεί 
λόγω µείωσης της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και δεν αντιπροσωπεύεται από 
διαθέσιµο ενεργητικό.» 
 
 
Ειδικό Ψήφισµα 2  
 
«Όπως ποσό του λογαριασµού αποθεµατικό υπέρ το άρτιο που τηρείται µε βάση το άρθρο 55 του περί 
Εταιρειών Νόµου, ΚΕΦ. 113, ανερχόµενο µέχρι Ευρώ 665,310 διατεθεί για διαγραφή ζηµιών της Εταιρείας.» 
 
 

Επεξήγηση: Η µείωση του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου  και αποθεµατικού  υπέρ το άρτιο προτείνονται για µε την διαγραφή ζηµιών 

λόγω απώλειας κεφαλαίου που δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιµο ενεργητικό  σε συνέχεια των αποφάσεων του Euro group  

ηµεροµηνίας 25 Μαρτίου 2013 . Τα  Ειδικά  Ψηφίσµατα 1  και  2 υπόκεινται στην επικύρωση του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας 

και εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών. 

 

 

Ειδικό Ψήφισµα 3  
 
«Όπως το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µειωθεί ως ακολούθως: 
  
(α) Η ονοµαστική αξία της µετοχής µειωθεί από Ευρώ 0.18 η κάθε µία σε Ευρώ 0.16.  
(β) Το ονοµαστικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µειωθεί από Ευρώ 21,600,000 διαιρεµένο σε 

120,000,000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,18  η κάθε µία, σε Ευρώ 19,200,000 
διαιρεµένο σε 120.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0.16.  

(γ) Το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µειωθεί από Ευρώ 10,106,414.10 διαιρεµένο σε 
56,146,745 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0.18 η κάθε µια, σε Ευρώ 8,983,479.20 
διαιρεµένο σε 56,146,745 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0.16. 

 
Το ποσό του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από τη µείωση της ονοµαστικής αξίας της 
µετοχής είναι Ευρώ 1,122,934.90 και αποτελεί µέρος του κεφαλαίου της Εταιρείας το οποίο υπερβαίνει τις 
ανάγκες της Εταιρείας θα επιστραφεί  σε όλους τους µετόχους (αναλογικά)  που θα είναι εγγεγραµµένοι στο 
µητρώο της Εταιρείας κατά την Ηµεροµηνία Αρχείου. 
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Όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται  σε συνεννόηση µε τις 
αρµόδιες αρχές να ανακοινώσει την Ηµεροµηνία Αρχείου κατά την οποία θα καθοριστεί το αρχείο µετόχων 
και δικαιούχων για την πραγµατοποίηση της επιστροφής κεφαλαίου.» 
 

 
Επεξήγηση: Σε  συνέχεια των αποφάσεων του Euro group  ηµεροµηνίας 25 Μαρτίου 2013 και της µείωσης των εργασιών της Εταιρείας  
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου το οποίο υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας. Η υλοποίηση του   
Ειδικού   Ψηφίσµατος   3  υπόκειται στην επικύρωση του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας, εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών και 
στην ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. 
 
 
 

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
OMNIUM SECRETARIAL LIMITED 
Γραµµατέας 
Λευκωσία  11 Ιουνίου  2013 
 
Σηµειώσεις: 
 
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 
 

Ως ηµεροµηνία καταγραφής αρχείου  για τη συµµετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της  26
ης

  Ιουνίου  2013, ορίζεται 
η 21

η
  Ιουνίου  2013  (Ηµεροµηνία Αρχείου).  

 

Μόνο Μέλη εγγεγραµµένα κατά την ηµεροµηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηµατιστηρίου 
Αξιών Κύπρου και 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 την Γενική Συνέλευση  η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει µε επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή 
άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης  βάση του οποίου είναι δυνατή η  ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία µε το 
Μητρώο Μετόχων κατά την Ηµεροµηνία Αρχείου. 
 

2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 
 
(α) ∆ικαίωµα τοποθέτησης προτεινόµενου ψηφίσµατος. 
 

Μέλος ή Μέλη θα έχουν δικαίωµα µέχρι την 21
η
 Ιουνίου 2013  να τοποθετήσουν προτεινόµενο ψήφισµα για θέµα στην 

ηµερήσια διάταξης της γενικής συνέλευσης, µέσω (ι) ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@apollofundcyprus.com ή (ιι) ταχυδροµείου µε αποστολή γραπτής επιστολής στην διεύθυνση του εγγεγραµµένου 
γραφείου της Εταιρείας (∆ιαγόρου 2, ERA House, 11

ος
 όροφος, 1097 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 ψηφίσµατος. 
 

(β) ∆ικαίωµα υποβολής ερωτήσεων.  
 

Τηρουµένων των οποιωνδήποτε µέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 (ο «Νόµος»), 
οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωµα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά µε τα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της γενικής 
συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέµατος το οποίο αφορούν οι ερωτήσεις, και 
να λαµβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δεν επιβάλλεται όπου (α) η 
απάντηση θα επενέβαινε ανάρµοστα στην προετοιµασία για τη συνέλευση ή στην εχεµύθεια, ή σε επιχειρηµατικά 
συµφέροντα της Εταιρείας, (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σε ειδικά διαµορφωµένη θέση 
ερωτήσεων και απαντήσεων ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της Συνέλευσης είναι ανεπιθύµητο για τη διατήρηση της 
τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.  
 

(γ) ∆ικαίωµα ψήφου. 
 

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.  
 

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
 

Κάθε µέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω 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 
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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 (www.apollofundcyprus.com)  και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί µε 
έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της 
Συνέλευσης µε ένα από τους ακόλουθους τρόπους : 

- Στο  Τµήµα Μετοχών και Υποστήριξης Τραπεζικών Εργασιών:  Κτίριο Τσιγαρίδη, Λεωφόρος Στροβόλου 124, 
4ος όροφος, 2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ; ή 

- Μέσω τηλεοµοιότυπου µε αποστολή στο fax: 00 357 22812950; ή  

- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@apollofundcyprus.com. 
 

Το Μέλος καλείται να µεριµνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισµού αντιπροσώπου και 
της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 00 357 22363377. 
 

4. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Το πλήρες και ολοκληρωµένο κείµενο των προτεινόµενων ψηφισµάτων και του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας 
θα δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας (∆ιαγόρου 2, ΕRA House,11

ος
 όροφος, 1097 

Λευκωσία) χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, οι  πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α 
του Νόµου θα είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.apollofundcyprus.com.  
__________________________________________________________________________________________ 
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ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / (FORM OF PROXY) 
 

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/της, τον /την …………………………………………………..από………………….. (αρ. ταυτότητας/ 
εγγραφής /διαβατηρίου ………………………………………) ως αντιπρόσωπο µου/µας για να ψηφίσει στη 
θέση µου/µας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει την Τετάρτη 26 Ιουνίου  2013  
ώρα 16:00 µ.µ στο Laiki Capital House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, Λευκωσία 1096  και σε οποιαδήποτε 
αναβολή της. 

 
Υπογραφή ……………………………………..  Ηµεροµηνία…………2013 
 
Σηµειώσεις:  
1. Προκειµένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσηµη σφραγίδα και την υπογραφή εξουσιοδοτηµένων    
προσώπων. 

2. Στην περίπτωση πολλών από κοινού µετόχων, πληρεξούσιο µπορεί να δώσει µόνο ο µέτοχος του  οποίου το όνοµα εµφανίζεται 
πρώτο στο Μητρώο Μελών. 

3. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι µέλος της εταιρείας. 
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
Αριθµός Μητρώου Αντιπροσωπευόµενου Μετόχου        Σελίδα Μητρώου Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αριθµός Μετοχών                     Ηµεροµηνία Λήψης Εγγράφου 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


