
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προς τη Laiki Capital Public Co Ltd

Laiki Capital House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, Τ.Τ. 1096, Τ.Θ. 25065, Τ.Τ. 1306, Λευκωσία

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

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

Μέτοχος/οι της Laiki Capital 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 Ετήσια Γενική Συνέλευση

που θα γίνει την Τετάρτη 19 Ιουνίου, 2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας (Laiki Capital House, Λεωφόρος

Βύρωνος 26, 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:

1. Ως ηµεροµηνία καταγραφής για τη συµµετοχή στην πιο πάνω Συνέλευση ορίζεται η 14η Ιουνίου, 2013. 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.  

2. Το έγγραφο διορισµού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της

Εταιρείας, Laiki Capital 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 laikifsinfo@laikifs.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.

3. 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.

4. 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.


