












































ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
Ειδοποιείστε ότι την 26ην Οκτωβρίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 5:30 µ.µ., θα πραγµατοποιηθεί στα κτίρια της 
Εταιρείας ΑΛΚΗΣ Χ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ) ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆, στην Κοκκινοτριµιθιά, 
Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εξέταση και αν εγκριθούν, ψήφιση των πιο κάτω Ψηφισµάτων. 
 

1. ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 
Όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd 
εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στον διορισµό νέων ελεγκτών των 
κκ Ernst & Young Cyprus Ltd µε  βάση τις προσφορές που έλαβε το 2016. Ο επαναδιορισµός των νέων 
ελεγκτών για το 2018 και 2019 θα τελεί υπό την έγκριση των εκάστοτε Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων της 
Εταιρείας. 
 

2. ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 
Όπως η Γενική Συνέλευση των µελών της Εταιρείας Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd 
διορίσει τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας µε βάση τις πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας . 

 
3. ΕΙ∆ΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 

Όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd 
εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει µε τη σύσταση Προγράµµατος ή 
Προγραµµάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου 
Κεφ.113 (ο «Νόµος»). 
 

Η ηµεροµηνία καταγραφής δηλαδή η ηµεροµηνία κατά την οποία µέτοχος θα πρέπει να εµφανίζεται στο µητρώο µελών για να έχει δικαίωµα ψήφου 
στη συνέλευση είναι η 23/10/ 2017.  
Η Εταιρεία δεν παρέχει την δυνατότητα συµµετοχής στη συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα.  
 
Κάθε µέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να 
ψηφίσει εκ µέρους του που δεν είναι απαραίτητο να είναι µέλος.  ∆εν είναι απαραίτητο ο αντιπρόσωπος να είναι µέτοχος της Εταιρείας αλλά θα 
ενεργεί σύµφωνα µε τις δοσµένες οδηγίες του µέλους. Ο διορισµός γίνεται µε φυσική παράδοση – 48 τουλάχιστον ώρες προηγουµένως – είτε 
έγγραφης ειδοποίησης 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 είτε µε αποστολή σε σαρωµένη (scanned) µορφή της 
υπογεγραµµένης έγγραφης ειδοποίησης στη διεύθυνση info@froufrou.com.cy. 
 

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

 
Αριάνα Χατζηκυριάκου     Λευκωσία,  21 Σεπτεµβρίου 2017 
Γραµµατέας 

 
 

• 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 Πέµπτη, 26 Οκτωβρίου 2017, στα κτίρια της 

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

• ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 
▢
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

▢
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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