
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
Με την παρούσα ειδοποιείσθε ότι στις 23 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί 
στα κτίρια της Εταιρείας Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd, στην Κοκκινοτριμιθιά Εκτακτη Γενική 
Συνέλευση, για εξέταση και, αν αποφασισθεί, επιψήφιση του πιο κάτω Συνήθους Ψηφίσματος.  
 
ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 
 
Έγκριση καταβολής τελικού μερίσματος για το έτος 2019 ύψους €270.000. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιό πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να 
παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το έγγραφο διορισμού 
πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο Τμήμα Μετοχών του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας, Βιομηχανική 
Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, Λεωφ.Γρηγόρη Αυξεντίου 115, Τ.Τ. 2660 (Τ.Θ. 15029, Τ.Τ. 2666), Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία, τουλάχιστον 
48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση. 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
Αριάνα Χατζηκυριάκου      Λευκωσία, 30 Σεπτεμβρίου 2020 
Γραμματέας  
 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
 Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι 

στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής η οποία είναι η 
21/10/2020. 

 
 Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που στις 9 Νοεμβρίου 2020 (ημερομηνία αρχείου) θα είναι 

εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Ως εκ τούτου οι μετοχές της Εταιρείας Alkis H. 
Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην 
Διανομή μερίσματος από τις 6 Νοεμβρίου 2020 (ημερομηνία ex-dividend). Το μέρισμα θα πληρωθεί και θα 
ταχυδρομηθεί στους μετόχους μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2020 (ημερομηνία πληρωμής) και η ακριβής ημερομηνία 
αποστολής θα ανακοινωθεί. 

 
 
 
 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 
Προς την ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ, Τηλ. 22-
835090, Τ.Θ. 15029, Τ.Τ. 2666 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία 
 
Εγώ/Εμείς ……………………………………………………………………………………….(Αρ.Ταυτότ.): ……… …………….… 

από ……………………... Μέτοχος/οι της Εταιρείας Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd, διορίζω/ουμε τον/την 

κ. ………………………………………………………….…………………………………. από ……….…………….……ή στην απουσία του τον/την κ. 

…………………………….………………………………………………………………………………...…………………… από …………….…………………………… ως πληρεξούσιο 

Αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί  και να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας 

Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd που θα γίνει την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020, στα κτίρια της 

Εταιρείας, στη Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή της. 

 
 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

 
▢  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 

 
Ημερομηνία …………………………….……        Υπογραφή …………………………….……

  


