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Σε  συνέχεια  της  ανακοίνωσής  της  ημερομηνίας  19  Μαΐου,  2011  για  τη  σύγκληση 
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«Εταιρεία»)  ανακοινώνει  ότι  η  σχετική  πρόσκληση,  η  οποία  περιλαμβάνει  τα 
Ψηφίσματα  που  θα  υποβληθούν  στην  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  και  σχετική 
επεξήγηση για το κάθε ψήφισμα, έχει ταχυδρομηθεί στους μετόχους. 
 
Η  Πρόσκληση,  καθώς  και  το  σχετικό  Πληρεξούσιο  Έγγραφο  είναι  διαθέσιμα  στην 
ιστοσελίδα  της  Εταιρείας,  (www.marfinbank.com.cy  /  Τελευταία Νέα  / Marfin CLR – 
Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  23  Ιουνίου,  2011).    Επιπροσθέτως,  η  Πρόσκληση  και  το 
Πληρεξούσιο  Έγγραφο  έχουν αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου (www.cse.com.cy).  
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ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προς τη Marfin CLR Public Co Ltd, Κεντρικά Γραφεία,

Marfin CLR House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, Τ.Τ. 1096, Λευκωσία

Εγώ/Εµείς ………………………………………………………………………………………..………………………………......……

αρ. ταυτότητας/αρ. εγγραφής: ………………..............…....…... από …….………………………….………………………....…

Μέτοχος/οι της Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία»)  διορίζω/ουµε τον/την κ. ..............................................................

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

αρ. ταυτότητας ………………………………….............….…....... από …....………………………………………………………..

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

αρ. ταυτότητας ……………………………................................... από …………………………………………………….............

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό µου/µας για να παραστεί και να ψηφίσει εκ µέρους µου/µας στην Έκτακτη Γενική

Συνέλευση που θα γίνει την Πέµπτη 23 Ιουνίου, 2011 στα γραφεία της Εταιρείας, Marfin CLR House, Λεωφόρος Βύρωνος

26, Τ.Τ. 1096, Λευκωσία, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

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

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

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

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

Ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά βούληση, εκτός αν καθορισθεί πιο πάνω ο τρόπος ψηφοφορίας.

Σηµειώσεις:

Ως ηµεροµηνία καταγραφής για τη συµµετοχή στην πιο πάνω Συνέλευση ορίζεται η 21η Ιουνίου, 2011. 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.  

Το έγγραφο διορισµού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας, Marfin CLR

House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, Τ.Τ. 1096, Λευκωσία, ή µέσω ηλεκτρονικών µέσων µε αποστολή στο fax: +357 22680953,

ή µε ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση marfinclrinfo@marfinclr.com, τουλάχιστον 48 ώρες πριν

από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση, ή σε περίπτωση αναβολής της, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν

από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της εξ αναβολής Συνέλευσης. 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: +357 22367367.

Προκειµένου για νοµικό πρόσωπο, θα πρέπει το πληρεξούσιο έγγραφο να υπογράφεται από πρόσωπα που είναι δεόντως

εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό και να φέρει την επίσηµη σφραγίδα του νοµικού προσώπου.

Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει µε επίδειξη του ∆ελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού

αναγνώρισης, βάσει της οποίας είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία µε το Μητρώο Μετόχων κατά

την ηµεροµηνία καταγραφής.



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

∆ίδεται η ειδοποίηση ότι την Πέµπτη, 23 Ιουνίου 2011 και ώρα 11:45 π.µ. θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας, Marfin CLR

House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της MARFIN CLR PUBLIC CO LTD («η Εταιρεία»). 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ

Εξέταση και έγκριση των ακόλουθων ειδικών ψηφισµάτων:

Ειδικό Ψήφισµα 1

Όπως ο Κανονισµός 116 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί µε τον ακόλουθο νέο Κανονισµό 116:

«116. Οι Σύµβουλοι όταν αποφασίζουν την καταβολή ενδιάµεσων µερισµάτων, ή η γενική συνέλευση όταν αποφασίζει την καταβολή

οποιουδήποτε άλλου µερίσµατος ή φιλοδωρήµατος, δύνανται να καθορίζουν ότι κάθε τέτοια καταβολή ενδιάµεσου µερίσµατος,

µερίσµατος ή φιλοδωρήµατος, ως θα είναι η περίπτωση, να γίνεται εν όλω ή εν µέρει µε τη διανοµή ορισµένου ενεργητικού και

ειδικότερα, αλλά χωρίς περιορισµό της γενικότητας που προαναφέρεται, µετοχών, χρεωστικών οµολόγων, τίτλων οµολογιακού δανείου

εκδοτών άλλων από την Εταιρεία ή άλλων τίτλων ή αξιών κάθε µορφής, ή σε οποιαδήποτε µια ή περισσότερες από τις µορφές αυτές.

Όπου προκύπτει δυσχέρεια σε τέτοια διανοµή, οι Σύµβουλοι θα µπορούν να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα θα

µπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κλασµάτων και να καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση προς τη διανοµή ενεργητικού ή

µέρους αυτού, ή συγκεκριµένης περιουσίας ή µέρους της και να καθορίζουν ότι θα γίνονται πληρωµές σε µετρητά σε µέλη πάνω στη

βάση της πιο πάνω καθορισµένης αξίας για την προσαρµογή των δικαιωµάτων όλων των µελών και να µεταβιβάζουν οποιαδήποτε

τέτοια περιουσία σε επιτρόπους µε τον τρόπο που οι Σύµβουλοι θεωρούν ορθό.»

Επεξήγηση: Με το πιο πάνω ψήφισµα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάµενου κανονισµού 116 του Καταστατικού ως ανωτέρω, ώστε να προβλεφθεί

ρητά η δυνατότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας να αποφασίζει την καταβολή ενδιάµεσων µερισµάτων εν όλω ή εν µέρει µε τη διανοµή

ενεργητικού και ειδικότερα µε τη διανοµή µετοχών ή άλλων τίτλων κάθε µορφής.

Ειδικό Ψήφισµα 2

Όπως ο Κανονισµός 123 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί µε τον ακόλουθο νέο Κανονισµό 123:

«123. Αντίγραφα των εγγράφων που πρέπει να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση και αναφέρονται στον Νόµο, θα

είναι διαθέσιµα στο κάθε Μέλος, κάτοχο χρεωστικών οµολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραµµένο δυνάµει

του Κανονισµού 36, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή, σε χρόνο που δεν θα είναι µικρότερος από εικοσιµία (21) µέρες πριν

από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης. Στην ειδοποίηση σύγκλησης  της γενικής συνέλευσης, θα γίνεται µνεία ως προς τον τόπο

και τρόπο διάθεσης των εγγράφων αυτών.

Νοείται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα έχει διαθέσιµα προς διανοµή στους

παρισταµένους µετόχους αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω και θα συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις της για τη

δηµοσίευση των εγγράφων που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις οποιασδήποτε συναφούς νοµοθεσίας, είτε στον ηµερήσιο τύπο

είτε στην ιστοσελίδα της, είτε προς οποιεσδήποτε αρµόδιες εποπτικές αρχές, καθώς και σε µία ή περισσότερες οργανωµένες αγορές,

στις οποίες έχουν εισαχθεί οι µετοχές ή άλλοι τίτλοι της.»

Επεξήγηση: Με το πιο πάνω ψήφισµα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάµενου Κανονισµού 123 για τη διάθεση εγγράφων σύµφωνα και µε τις νέες

πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ.113.

Ειδικό Ψήφισµα 3

Όπως ο Κανονισµός 127 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί µε τον ακόλουθο νέο Κανονισµό 127:

«127. Ειδοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο µπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σ’ ένα Μέλος µε ένα από τους ακόλουθους

τρόπους: 

(α) Με την παράδοσή της προσωπικά στην εγγεγραµµένη διεύθυνση του Μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι

επιδόθηκε κατά την παράδοση στο Μέλος, ή

(β) Με την αποστολή της µε το ταχυδροµείο προς αυτό ή προς την εγγεγραµµένη διεύθυνση του Μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο

και η επίδοση θα τεκµαίρεται ότι έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση, κατά την εκπνοή εικοσιτεσσάρων ωρών

µετά την ταχυδρόµηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την εκπνοή του συνηθισµένου

χρόνου που χρειάζεται για την παράδοση επιστολών µέσω του ταχυδροµείου, ύστερα από απόδειξη ότι η επιστολή που περιέχει

την ειδοποίηση έχει δεόντως απευθυνθεί προς αυτό, προπληρωθεί και ταχυδροµηθεί, ή

(γ) Με τηλεοµοιότυπο σε αριθµό που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το Μέλος και ως θα είναι καταχωρηµένο στο Μητρώο και θα

θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή

(δ) Με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το Μέλος και ως θα είναι

καταχωρηµένο στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή



(ε) Μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στην ιστοσελίδα µίας ή περισσοτέρων οργανωµένων αγορών στις οποίες

έχουν εισαχθεί οι µετοχές της Εταιρείας ή άλλοι τίτλοι της ή στην ιστοσελίδα της αρµόδιας εποπτικής αρχής ή σε ιστοσελίδα που

θα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στο Μέλος και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά το χρόνο που το σχετικό υλικό εµφανίστηκε στο

διαδίκτυο. 

Νοείται ότι κάθε Μέλος έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει την Εταιρεία για οποιεσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία και η

Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση επικαιροποίησης οποιωνδήποτε στοιχείων του Μέλους. Νοείται ότι ο Κανονισµός

αυτός δεν θα εκλαµβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή ειδοποίησης ή άλλων εγγράφων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση ή

τα στοιχεία που αναφέρονται στον Κανονισµό 132 είναι άγνωστα στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινού κατόχους

µετοχών ή οµολόγων ή χρεογράφων της Εταιρείας.»

Επεξήγηση: Με το πιο πάνω ψήφισµα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάµενου Κανονισµού 127 για την προσθήκη πρόνοιας για την δυνατότητα

αποστολής ή και διάθεσης εγγράφων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα και µε τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ.113.

Ειδικό Ψήφισµα 4

Όπως ο Κανονισµός 129 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί µε τον ακόλουθο νέο Κανονισµό 129:

«129. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώµατα πάνω σε µια µετοχή λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης ενός Μέλους µπορεί

να δίνεται από την Εταιρεία µε οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται στον Κανονισµό 127 απευθυνόµενη προς αυτούς

ονοµαστικά, ή µε την ιδιότητά τους ως αντιπροσώπων του αποθανόντος µέλους ή ως επιτρόπων του Μέλους που πτώχευσε ή µε

παρόµοια περιγραφή, στα στοιχεία (διεύθυνση, αριθµό τηλεοµοιότυπου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.ο.κ.) που έχουν γνωστοποιηθεί για το

σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (µέχρις ότου γνωστοποιηθούν αυτά)

δίνοντας την ειδοποίηση µε τον τρόπο που θα µπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συµβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.»

Επεξήγηση: Με το πιο πάνω ψήφισµα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάµενου Κανονισµού 129  για την προσθήκη πρόνοιας για την δυνατότητα

αποστολής ή και διάθεσης εγγράφων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή σε συνάρτηση µε τον νέο Κανονισµό 127 (Ειδικό Ψήφισµα 3) σύµφωνα

και µε τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ.113.

Ειδικό Ψήφισµα 5

Όπως το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µειωθεί ως ακολούθως:

(α) Η ονοµαστική αξία της µετοχής µειωθεί από Ευρώ 0,34 η κάθε µία σε Ευρώ 0,2731. 

(β) Το ονοµαστικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µειωθεί από Ευρώ 170.000.000 διαιρεµένο σε 500.000.000 συνήθεις µετοχές

ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,34 η κάθε µία, σε Ευρώ 136.550.000 διαιρεµένο σε 500.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας

Ευρώ 0,2731. 

(γ) Το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µειωθεί από Ευρώ 97.142.404,02 διαιρεµένο σε 285.712.953 συνήθεις µετοχές

ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,34 η κάθε µία, σε Ευρώ 78.028.207,46 διαιρεµένο σε 285.712.953 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας

Ευρώ 0,2731.

Η µείωση του ονοµαστικού και εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από τη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής είναι

Ευρώ 19.114.196,56 και αποτελεί µέρος του κεφαλαίου της Εταιρείας το οποίο έχει απολεσθεί λόγω ζηµιών που πραγµατοποιήθηκαν

στο παρελθόν και δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιµο ενεργητικό. 

Το Ειδικό Ψήφισµα 5 υπόκειται και στην επικύρωση του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας. 

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Στέλιος Χατζηιωσήφ 

Γραµµατέας                                                                                                           Λευκωσία  19 Μαΐου 2011



Σηµειώσεις:

1.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ηµεροµηνία καταγραφής αρχείου  για τη συµµετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της  23ης Ιουνίου  2011, ορίζεται η 21η Ιουνίου

2011 (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 της οποίας 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 21η Ιουνίου2011 να τοποθετήσουν προτεινόµενο ψήφισµα για θέµα στην ηµερήσια διάταξη

της Γενικής Συνέλευσης, µέσω (i) ηλεκτρονικών µέσων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, marfinclrinfo@marfinclr.com, ή (ii) ταχυδροµικών

µέσων στη διεύθυνση του εγγεγραµµένου γραφείου της Εταιρείας, Marfin CLR House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία, ή (iii)

µε την αποστολή τηλεοµοιότυπου στον αριθµό, +357 22680953, 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.

(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. Η Εταιρεία µπορεί

να παρέχει µια γενική απάντηση σε ερωτήσεις µε το ίδιο περιεχόµενο. 

(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 αντιπρόσωπό 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 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.marfinbank.com / Τελευταία Νέα / Marfin CLR

- Έκτακτη Γενική Συνέλευση 23 Ιουνίου, 2011 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:

• Στη διεύθυνση του εγγεγραµµένου γραφείου της, Marfin CLR House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία, ή

• Μέσω ηλεκτρονικών µέσων µε αποστολή στο fax: +357 22680953, ή 

• µε ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση marfinclrinfo@marfinclr.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: +357 22367367.

4. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντίγραφα της παρούσας ειδοποίησης και του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας δύναται να παραληφθούν από το κεντρικά

γραφεία της Εταιρείας, Marfin CLR House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία (τηλέφωνο: +357 22367367) ή επικοινωνώντας

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση marfinclrinfo@marfinclr.com, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, οι

πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Νόµου θα είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,

www.marfinbank.com / Τελευταία Νέα / Marfin CLR – Έκτακτη Γενική Συνέλευση 23 Ιουνίου, 2011.


