
 

 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 

Η εταιρεία NETinfo Plc (η «Εταιρεία») σας πληροφορεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρείας, που θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2022, και ώρα 7:00μ.μ., ή σε οποιαδήποτε αναβολή 

αυτής, θα προταθούν ψηφίσματα για έγκριση με το εξής σκεπτικό: 

 

Ειδικό Ψήφισμα 1:  Έκδοση και Παραχώρηση Δωρεάν Μετοχών προς το προσωπικό του Ομίλου 

(Bonus Shares) 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έκδοση μέχρι 192.310 νέων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») προς μέλη 

του προσωπικού του Ομίλου κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι 

μετοχές αυτές θα αποτελέσουν κίνητρο προς τα μέλη του προσωπικού χωρίς όμως να επηρεάσουν τη 

ρευστότητα του Ομίλου σε μια εποχή παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ύφεσης και οικονομικής αστάθειας 

που παρουσιάζεται τόσο διεθνώς όσο και στην Κύπρο. 

 

Η δωρεάν έκδοση θα γίνει στην ελάχιστη δυνατή τιμή που είναι η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας, 

ήτοι €0,22 έκαστη, με κεφαλαιοποίηση ποσού €0,22 ανά Νέα Μετοχή που βρίσκεται κατατεθειμένο στο 

Λογαριασμό από Υπεραξία Μετοχών (δηλαδή στο Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο). 

 

Η έγκριση του ψηφίσματος αυτού υπόκειται σε απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία τα μέλη θα 

αποποιηθούν του δικαιώματος προτίμησης και η απόφαση αυτή θα ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 59A του 

περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, δηλαδή η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων 

που αντιστοιχούν είτε στους αντιπροσωπευόμενους τίτλους, είτε στο αντιπροσωπευόμενο εκδοθέν 

κεφάλαιο. Όταν αντιπροσωπεύεται το μισό τουλάχιστον του εκδοθέντος Κεφαλαίου, αρκεί η απλή 

πλειοψηφία. 

 

 

Ειδικό Ψήφισμα 2: Σχέδιο Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών (Share Option Scheme) 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη δημιουργία Σχεδίου Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών με 

στόχο την παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους και συνεργάτες του Ομίλου, ενισχύοντας έτσι την αφοσίωση 

στον Όμιλο και αυξάνοντας την παραγωγικότητα τους και κατά συνέπεια την αξία των μετόχων της Εταιρείας 

(shareholder value). Ένα σχέδιο δικαιωμάτων προαιρέσεως μπορεί να προσελκύσει και να διατηρήσει 

προσωπικό και στελέχη αφού παρέχει κίνητρο, δημιουργεί κουλτούρα ομαδικότητας και συνέπειας. Μπορεί 

να λειτουργήσει ως παροχή φιλοδωρήματος χωρίς να επηρεάζεται η ρευστότητα της εταιρείας. 

 

Ο αριθμός των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών που δύναται να εκδοθούν και παραχωρηθούν 

κάθε χρόνο θα δίδουν δικαίωμα αγοράς τέτοιου αριθμού μετοχών της Εταιρείας που να μην υπερβαίνουν 

το 3% του εκάστοτε εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία παραχώρησης 

τους. 

 

Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί του Σχέδιου Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών 2022 – 2025, 

επισυνάπτονται. 

 

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

Πόλυς Χατζηκυριάκος 

Γραμματέας 

 

Λευκωσία, 9 Ιουνίου, 2022 

 


