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ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 
FORM OF PROXY 
 
Εγώ/Εμείς ………………………………………………………………………………..      από …………………………………….......... 
I/We     from 
 
με Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Διαβατηρίου/Αρ. Εγγραφής/Μερίδα Επενδυτή …………………………………………………………………. 
with ID number/Passport number/Company Registration number/Investor Share Code  

μέλος/μέλη της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η “Εταιρία”), διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό: 
being a member/members of the Bank of Cyprus Public Company Ltd (the “Company”), hereby appoint: 

τον/την ................................................................................................................................................................................      
Mr/Ms      
 
από ....................................................................................... με Αρ. Ταυτότητας ………………………………………………….  
from  with ID number 
 
ή στην απουσία του/της, τον/την ............................................................................................................................................. 
or failing him/her, Mr/Ms  
 
από ....................................................................................... με Αρ. Ταυτότητας ………………………………………………….  
from  with ID number 
 
ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, 
as my/our proxy to vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Company, 

που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014, και ώρα 9:00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας (Οδός 
Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), 
to be held on Thursday, 20 November 2014, at 9:00 a.m. at the Company’s Headquarters (51 Stassinos Street, Ayia Paraskevi, 
Strovolos, Nicosia, Cyprus) 

και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής Συνέλευση. 
and at any adjournment thereof. 

 

Ημερομηνία  ......................................   Υπογραφή  .....................................................  Τηλέφωνο .................................... 
Date         Signature      Telephone 

 
 
Σημειώσεις: 
1. Η Ημερομηνία Αρχείου για καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι το κλείσιμο εργασιών την  

7η  Νοεμβρίου 2014. 
2. Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας (ως η πιο 

πάνω διεύθυνση και αριθμός φαξ), τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση. 
3. Προκειμένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων 

προσώπου/ων. 
4. Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο 

Μητρώο Μελών. 
 

Notes: 
1. The Record Date for determining the right to vote at the Annual General Meeting is close of business on 7th November 2014.  
2. This Form of Proxy must be deposited at the registered office of the Company (as per the above address and fax number), at least 48 

hours before the time appointed for holding the Meeting. 
3. If such appointor is a company, the Form of Proxy must bear the name of the company, and be signed by its duly authorised officer/s. 
4. In the case of joint shareholders, the Form of Proxy can only be signed by the person whose name appears first in the Register of 

Members. 


