
 
Οδηγίες για εξ’ αποστάσεως Πρόσβαση  
'Ετήσια Γενική Συνέλευση (‘ΕΓΣ’) 2022 

 

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε εξ’ αποστάσεως στην ΕΓΣ, μέσω του κινητού 
σας τηλεφώνου (smartphone), του τάμπλετ ή του υπολογιστή σας.  
 
Σε περίπτωση που επιλέξετε να συμμετέχετε διαδικτυακά θα μπορείτε να έχετε ηχητική 
πρόσβαση στη συνάντηση, να υποβάλετε ερωτήσεις και να ψηφίσετε σε πραγματικό χρόνο. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει: 
 
Να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://web.lumiagm.com από το κινητό σας τηλέφωνο 
(smartphone), το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας. Θα χρειαστείτε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις 
των Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge και Firefox. Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε για 
τη συμβατικότητα του προγράμματος περιήγησης του διαδικτύου που χρησιμοποιείτε. 

Αριθμός Συνέλευσης: 192-691-541 
 Για να συνδεθείτε εισάγετε τον Αριθμό Ταυτοποίησής σας 

και Κωδικό Πρόσβασης: AGM2022 

 

Πρόσβαση 
 
Όταν μπείτε στην ιστοσελίδα 
web.lumiagm.com, θα σας 
ζητηθεί να καταχωρήσετε τον 
πιο πάνω Αριθμό 
Συνέλευσης. 
 

Στη συνέχεια επιλέξτε 
‘Είσοδος’ (‘Login’) και 
ακολούθως θα πρέπει να 
καταχωρήσετε: 
 

(α)  τον αριθμό ταυτοποίησης  
σας και  

(β)  τον Κωδικό Πρόσβασης:  
AGM2022 

 

Θα μπορείτε να συνδεθείτε 
στην ΕΓΣ την Παρασκευή, 
20 Μαΐου 2022 από τις 
10.50 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 
8.50 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) 

 
 
Εάν είστε Μέτοχος, Κάτοχος 
ΠΔ ή πληρεξούσιος 
αντιπρόσωπος επιλέξετε 
‘Είσοδος’ (‘Login’) και 
καταχωρείστε  τον αριθμό 
ταυτοποίησης σας (όπως  
παρουσιάζεται στο Μητρώο 
Μελών κατά την 16 Μαΐου 
2022) και Κωδικό 
Πρόσβασης: AGM2022 
 

Αν είστε προσκεκλημένος, 
επιλέξτε ‘Προσκεκλημένος’ 
(‘Guest’) θα σας ζητηθεί να 
καταχωρήσετε στα σχετικά 
πεδία τον τίτλο σας, το 
ονοματεπώνυμό σας και την 
ηλεκτρονική σας διεύθυνση.  
 

Οι προσκεκλημένοι δεν θα 
μπορούν να υποβάλουν 
ερωτήσεις ή να ψηφίσουν 
κατά τη συνάντηση. 
 

Μετάδοση Ήχου 
(Audiocast)  
 
Με την επιτυχή επικύρωση 
των στοιχείων σας, θα 
εμφανιστεί η οθόνη 
πληροφόρησης       από 
όπου θα μπορείτε να 
υποβάλλετε ερωτήσεις υπό 
μορφή κειμένου και να 
ακούτε τη μετάδοση.  
 
Για τη μετάδοση πιέστε στο 
εικονίδιο της μετάδοσης  
στο κάτω μέρος της οθόνης. 
 
Αν χρησιμοποιείτε 
υπολογιστή, η μετάδοση θα 
εμφανιστεί αυτόματα όταν 
ξεκινήσει η συνάντηση. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.lumiagm.com/
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Ψηφοφορία 
 
Όταν ο Πρόεδρος 
ανακοινώσει την έναρξη της 
ψηφοφορίας, το εικονίδιο της 
ψηφοφορίας       θα 
εμφανιστεί στην μπάρα 
πλοήγησης στο κάτω μέρος 
της οθόνης.  
 
Από εδώ, θα εμφανίζονται τα 
ψηφίσματα και οι επιλογές 
ψηφοφορίας. 
 
Για να ψηφίσετε με τον ίδιο 
τρόπο για όλα τα ψηφίσματα, 
επιλέξτε την επιλογή 
‘Ψηφίστε για όλα’ στο πάνω 
μέρος της οθόνης. 
 

 
 
Για να ψηφίσετε για το κάθε 
ψήφισμα, επιλέξτε από τις 
διαθέσιμες επιλογές, τον 
τρόπο ψηφοφορίας σας. Θα 
παρουσιαστεί επιβεβαιωτικό 
μήνυμα για παραλαβή της 
ψήφου σας.  
 
 
Για να αλλάξετε την ψήφο 
σας, επιλέξτε άλλη επιλογή. 
Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε 
την ψήφο σας, πιέστε 
Ακύρωση. 
 
 

 
 
Όταν ο Πρόεδρος 
ανακοινώσει την έναρξη της 
ψηφοφορίας, τότε η 
ψηφοφορία θα μπορεί να 
διεξαχθεί καθόλη τη διάρκεια 
της συνάντησης μέχρι ο 
Πρόεδρος να κλείσει τη 
διαδικασία ψηφοφορίας. Η 
τελευταία σας επιλογή πριν 
το κλείσιμο της ψηφοφορίας 
είναι αυτή που θα ληφθεί. 
 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ψήφος ‘Υπέρ’ έχει ληφθεί 
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Ερωτήσεις 
 
Οι Μέτοχοι, οι Κάτοχοι ΠΔ 
και οι πληρεξούσιοι 
αντιπρόσωποι μπορούν να 
υποβάλλουν ερωτήσεις. 
 
Για υποβολή ερώτησης 
επιλέξετε το εικονίδιο 
μηνύματος  
 
Τα μηνύματα μπορούν να 
υποβάλλονται κατά τη 
διάρκεια των Ερωτήσεων / 
Απαντήσεων. 
 

 
 
Πληκτρολογήστε το μήνυμα 
σας στο κουτί επικοινωνίας 
(chat box) στο πάνω μέρος 
της οθόνης μηνυμάτων και 
πατήστε το πεδίο Αποστολή.  
 
Ερωτήσεις που 
αποστέλλονται μέσω της 
διαδικτυακής πλατφόρμας 
Lumi AGM θα ελέγχονται 
πριν την αποστολή τους 
στον Πρόεδρο για αποφυγή 
επαναληπτικών ερωτήσεων.  
 

Λήψη Αρχείων 
(Downloads) 
 
Αριθμός συνδέσμων είναι 
διαθέσιμος στην οθόνη 
πληροφόρησης. Το αρχείο 
που θα επιλέξετε από τον 
σχετικό σύνδεσμο θα ανοίγει 
στο πρόγραμμα περιήγησης 
του διαδικτύου που 
χρησιμοποιείτε. 
 
Η χρήση δεδομένων για την 
προβολή της ΕΓΣ από την 
πλατφόρμα της ΕΓΣ διαφέρει 
αναλόγως της προσωπικής 
χρήσης, τη συγκεκριμένη 
συσκευή που χρησιμοποιείτε 
για τον σκοπό αυτό (Android, 
iPhone, κλπ) και τη σύνδεση 
του δικτύου (3G, 4G). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τις Σχέσεις Επενδυτών 
τηλ. + 357 22126055, email: shares@bankofcyprus.com 

mailto:shares@bankofcyprus.com

