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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») θα 
γίνει την Δευτέρα 28η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στη 
Λεωφόρο Λεμεσού 89, 2121 Αγλαντζιά - Λευκωσία. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Εκλογή Προέδρου Συνελεύσεως – σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας. 

2. Αναβολή της εξέτασης της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης των Ελεγκτών και των 
Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2020. 

3. Επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
4. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής των. 
5. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 

Λόγω των συνεχιζομένων συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID19 και με 
βάση τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Υγείας και τα ισχύοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση θα είναι δυνατή μόνον εξ’ 
αποστάσεως μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων αμφίδρομης επικοινωνίας σε πραγματικό 
χρόνο. 

Σύμφωνα με το σημείο 2 της Ημερήσιας Διάταξης λόγω του ότι οι Ελεγμένες Οικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2020 δεν είναι έτοιμες για παρουσίαση, η Γενική Συνέλευση 
θα κληθεί να αναβάλει την εξέταση τους και αυτές να εξεταστούν, όταν θα έχουν ετοιμασθεί, σε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα διοργανωθεί για το σκοπό αυτό.  

Όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και 
όλες οι σχετικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την οργάνωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
είναι διαθέσιμες: 

α) στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Ομονοίας 141, The Maritime Centre, 3045 
Λεμεσός, ή β) με αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: investorsrelations@primetel.com.cy ή 
γ) με αίτηση από το τηλέφωνο 25 867000 ή δ) στην ιστοσελίδα της Εταιρείας primetel.com.cy . 

Την 14η Δεκεμβρίου 2021 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας       

ΑΑΑ REGENT CONSULTANTS LIMITED 
Γραμματέας 
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