ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Διαγόρου 19, 1097 Λευκωσία
Τηλ. 22 506616, Φαξ. 22 506700
E-mail: tae@cysec.gov.cy, https://cysec.gov.cy

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ετήσια Tακτική Γενική Συνέλευση Ταμείου
Aποζημίωσης Επενδυτών (‘ΤΑΕ’)
Προσκαλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΤΑΕ που θα γίνει την –
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω διαδικτυακής σύνδεσης σε
σύνδεσμο που θα σας κοινοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω.
Ημερήσια διάταξη
1. Έκθεση πεπραγμένων
2. Οικονομικές καταστάσεις του ΤΑΕ και Ελεγκτών για το οικονομικό έτος 2019.
3. Οποιαδήποτε άλλη εργασία δύναται να διεξαχθεί σε Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση.

Σημειώσεις
__________________________________________________________________
1. Σύμφωνα με την παράγραφο 41(1) της Οδηγίας ΟΔ87-07 του 2019 της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς για τη Λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (‘η Οδηγία του
ΤΑΕ’), μέλος του ΤΑΕ δύναται να θέσει οποιοδήποτε πρόσθετο θέμα ενώπιον της
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το Έντυπο
87-07-01 στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΤΑΕ είτε με φωτομήνυμα (22 506700) ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (tae@cysec.gov.cy), τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες πριν
από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
2. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 45(1) της Οδηγίας του ΤΑΕ, κάθε μέλος του ΤΑΕ

επιτρέπεται να αντιπροσωπεύσει στη Γενική Συνέλευση μέχρι δύο άλλα μέλη, νοουμένου
ότι το μέλος που αντιπροσωπεύεται θα συμπληρώσει και αποστείλει το Έντυπο 87-0703 στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΤΑΕ, είτε ταχυδρομικώς (P.O.Box 24996 CY-1306),
ή με φωτομήνυμα (22 506700), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (tae@cysec.gov.cy), όχι
αργότερα των σαράντα οκτώ ωρών πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της
Γενικής Συνέλευσης.
3. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 45(2) της Οδηγίας του ΤΑΕ, κάθε μέλος του ΤΑΕ

συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, νοουμένου ότι
θα συμπληρώσει και υποβάλει το Έντυπο 87-07-02 στη Διαχειριστική Επιτροπή του
ΤΑΕ είτε ταχυδρομικώς (P.O.Box 24996 CY-1306), ή με φωτομήνυμα (22 506700), ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (tae@cysec.gov.cy), όχι αργότερα των σαράντα οκτώ ωρών
πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

INVESTORS COMPENSATION FUND
19 Diagorou, 1097 Nicosia
Tel. 22 506616, Fax. 22 506700
E-mail: tae@cysec.gov.cy, https://cysec.gov.cy

INVITATION
Annual Regular General Meeting of the Investors
Compensation Fund (‘ICF’)
You are invited to the Annual Regular General Meeting of the ICF that will be held
on Wednesday the 2nd of December 2020 at 11:00am via internet link which will be
made known to you before the Annual Regular General Meeting.
Agenda
1. Activity Report
2. Financial statements of the ICF for the year 2019
3. Any other work that may be conducted at an Annual Regular General Meeting.

Notes
_________________________________________________________________
1. According to paragraph 41(1) of the Directive DI87-07 of 2019 of the Cyprus Securities
and Exchange Commission for the Operation of the CIF Investor Compensation Fund
('the ICF Directive'), a member of the ICF may raise any additional issue before the
Annual Regular General Meeting by completing and sending the Form 87-07-01 to the
Administrative Committee of ICF either by facsimile (22 506700) or by electronic email
(tae@cysec.gov.cy), at least fourteen days before the specified date of the General
Meeting.
2. According to the Regulation 45(1) of the ICF Directive, a member of the ICF is allowed
to represent at the General Meeting up to two other members, provided that the member
represented will complete and send the Form 87-07-03 to the Administrative Committee
of ICF, either by post (P.O.Box 24996 CY-1306), or by facsimile (22 506700) or by
electronic email (tae@cysec.gov.cy), no later than forty eight hours before the specified
date of the General Meeting.
3. According to Regulation 45(2) of the ICF Directive, each member of the ICF participates
in the General Meeting through his authorized representative, provided that the member
will complete and submit the Form 87-07-02 to the Administrative Committee of the ICF
either by post (P.O.Box 24996 CY-1306), or by fax (22 506700) or by electronic mail
(tae@cysec.gov.cy), no later than forty eight hours before the specified date of the
General Meeting.

