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ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την 

απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της  εταιρείας Apollo 

Investment Fund Plc (η “Δημόσια Πρόταση”) 

 

Προς τους: 

1. A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd  και  

2. ProChoice Chrimatistiriaki Ltd , εξουσιοδοτημένο Μέλος του ΧΑΚ για την κατάθεση 

δηλώσεων αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης  

Το παρόν Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης υποβάλλεται μέσω του Μέλους του ΧΑΚ, 

ProChoice Chrimatistiriaki Ltd, Σπύρου Κυπριανού 57, 1
Ος

 όροφος, Γραφείο 102, 6051 

Λάρνακα. 

 

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ (Παρακαλώ Συμπληρώστε) 

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ( σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, να δίδονται και τα στοιχεία του 

συνιδιοκτήτη): 

 

 

Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου (για αριθμό διαβατηρίου να δοθεί η χώρα και η ημερομηνία 

έκδοσης του) /Αρ. Εγγραφής (για νομικά πρόσωπα): 

 

Μόνιμη Διεύθυνση / Εγγεγραμμένο Γραφείο (για νομικά πρόσωπα),Τ.Κ. Πόλη,Χώρα: 

 

 

 

Αριθμός Τηλ. Επικοινωνίας: 

 

Αριθμός Μετοχών που κατέχονται: 

 

Αριθμός Μερίδας Επενδυτή: 

 

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών: 

 

 

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους κατόχους συνήθων μετοχών της Apollo Investment 

Fund Plc και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα προς τα οποία νομίμως δύναται να απευθυνθεί.  Η 

παρούσα, όταν υποβάλλεται, σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε χώρα 

εκτός Κύπρου, ή σε αντιπροσώπους, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός 

Κύπρου θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφόσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών 

αυτών. 

 

II.  ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

Αναφέρομαι στη Δημόσια Πρόταση του Προτείνοντα, η οποία δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό 

τόπο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου την 24 Σεπτεμβρίου 2013 όπως αυτή εξειδικεύεται στο 
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σχετικό Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, το οποία εγκρίθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2013 από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και του οποίου έχω πλήρη γνώση ώστε να είμαι σε θέση να μορφώσω 

γνώμη για τη Δημόσια Πρόταση, και χρησιμοποιώντας στην παρούσα τους ορισμούς που έχουν 

δοθεί στο Πληροφοριακό Δελτίο. 

 

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ: 

 

Αποδέχομαι τη Δημόσια Πρόταση από χώρα πλην των Εξαιρουμένων Χωρών και, υπό τους 

Όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης, πωλώ στους Προτείνοντες την ποσότητα 

των συνήθων μετοχών της Apollo Investment Fund Plc που αναφέρω πιο κάτω στο Μέρος ΙΙΙ  

(οι  “Προσφερόμενες Αξίες”) έναντι του τιμήματος που ορίζεται στους όρους της Δημόσιας 

Πρότασης. Περαιτέρω, δηλώνω ότι οι Προσφερόμενες Αξίες ανήκουν στην πλήρη και 

αποκλειστική κυριότητα μου, είναι ελεύθερες από οποιοδήποτε βάρος υπέρ τρίτου και ότι είμαι 

δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν  από αυτές. 

 

III. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 

Αριθμητικώς: 

 

 

Ολογράφως: 

 

 

Σε σχέση με τις Προσφερόμενες Αξίες: 

 

1. Παρέχω δια του παρόντος Έντυπου Αποδοχής και Μεταβίβασης προς τον Χειριστή 

Ανάδοχο δικαίωμα χρήσης (δήλωσης χρήσης) στην πιο πάνω Μερίδα Επενδυτή και 

Λογαριασμό Αξιών που αναφέρονται στο Μέρος Ι, κατά τους Όρους της Δημόσιας 

Πρότασης. 

 

2. Παρακαλούμε επιλέξετε μία από τις δύο επιλογές:   

⃞  Έχω δώσει εντολή προς τον αρχικό Χειριστή ……………………………………………..  

 να τις  μεταφέρει υπό τον χειρισμό του Χειριστή Αναδόχου για τους σκοπούς της 

 Δημόσιας Πρότασης, ή 

⃞       Δια του παρόντος Εγγράφου Αποδοχής και Μεταβίβασης εξουσιοδοτώ τον Χειριστή 

 Ανάδοχο να τις μεταφέρει από τον Ειδικό Λογαριασμό υπό το χειρισμό του. 

 

 

IV. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΚΑΙ ΚΑΤAΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΑΞΙΩΝ («ΚΑΜ») ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ 

 

Με τη περιέλευση του παρόντος Εντύπου Αποδοχής και Μεταβίβασης στο Χειριστή Ανάδοχο 

και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα έχει συντελεστεί η κατά τα ανωτέρω μεταφορά των 
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Μεταβιβαζομένων Αξιών υπό τον χειρισμό του για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, 

καταρτίζεται μεταξύ εμένα και των Προτεινόντων σύμβαση πωλήσεως  όσων και των 

Προσφερόμενων Μετοχών οι Προτείνοντες υποχρεούνται υπό τους όρους της Δημόσιας 

Πρότασης να λάβουν, οι οποίες στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «οι Μεταβιβαζόμενες Αξίες». 

 

Κατά συνέπεια, εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις ισχύος της Δημόσιας Πρότασης:  

 

1. Οι Προτείνοντες καθίστανται κύριοι των Μεταβιβαζομένων Αξιών στο σύνολο τους και 

περιέχονται σε αυτούς όλα τα απορρέοντα από αυτές δικαιώματα. 

 

2. Η ProChoice Chrimatistiriaki Ltd  θα επιμεληθεί για την καταβολή (κατ’ εφαρμογή των όρων 

της Δημόσιας Πρότασης) του τιμήματος που αναλογεί στην παρούσα Δήλωση Αποδοχής με τον 

εξής τρόπο (παρακαλώ συμπληρώστε ανάλογα): 

⃞   Πίστωση του λογαριασμού μου στην ………………………………………………………..    

με αριθμό       ………………………………. 

 

⃞   Καταβολή σε εμένα σε πρώτη ζήτηση. 

      Διεύθυνση αποστολής ανταλλάγματος  …………………………………………………….. 

 

⃞   Καταβολή στον πιο πάνω, σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ (2) αρχικό Χειριστή ………………… 

…………………………………., με έκδοση δίγραμμης τραπεζικής επιταγής εις διαταγή του, 

ποσού ίσου με το συνολικό οφειλόμενο τίμημα για τις αξίες  ………………..………..  που θα 

πωλήσουν στον Προτείνων, λόγω της Δημόσιας Πρότασης, Μέτοχοι, οι οποίοι θα έχουν 

υποβάλει Δηλώσεις Αποδοχής στο Χειριστή Ανάδοχο μέσω του πιο πάνω, σύμφωνα με το 

Μέρος ΙΙΙ (2) αρχικού χειριστή και θα έχουν επιλέξει τον ίδιο σε εμένα τρόπο καταβολής του. 

⃞   Πίστωση του Λογαριασμού του ως άνω, σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ (2), αρχικού Χειριστή 

…………………………………….. στην …………………………………….. υπ’ αριθμόν 

……………………………………………… ποσού ίσου με το συνολικό οφειλόμενο τίμημα 

για τις αξίες ……………………………… που θα πωλήσουν  στον Προτείνων, λόγω της 

Δημόσιας Πρότασης , Μέτοχοι, οι οποίοι θα έχουν υποβάλει Δηλώσεις Αποδοχής στο Χειριστή 

Ανάδοχο μέσω του πιο πάνω, σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ (2) αρχικού χειριστή και θα έχουν 

επιλέξει τον ίδιο σε εμένα τρόπο καταβολής του.  

 

3. Η ProChoice Chrimatistiriaki Ltd προς την οποία παρέχω με το παρόν Έντυπο Αποδοχής και 

Μεταβίβασης τη σχετική ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, θα προβεί σε όλες τις 

αναγκαίες και πρόσφορες υλικές και νομικές πράξεις συμβαλλόμενος για το όνομα και για 

λογαριασμό μου με τους Προτείνοντες και υπογράφοντες κάθε απαιτούμενο έγγραφο, ώστε να 

συντελεσθεί η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Αξιών από εμένα στους 

Προτείνοντες, κατ’ εφαρμογή των όρων της Δημόσιας Πρότασης, και οι, εν συνεχεία, σχετικές 

καταχωρήσεις στο ΚΑΜ κατ’ εφαρμογή των όρων της Δημόσιας Πρότασης. 
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V. ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΤΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, η παρούσα δήλωση αποδοχής δεν ανακαλείται 

εκτός εάν αποδεχθώ ανταγωνιστική πρόταση, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου. 

 

VI. ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΤΕΛΙΚΩΣ   

 

Σε περίπτωση που δεν θα συντρέξουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τελεί η Δημόσια Πρόταση 

και, επομένως αυτή δεν ολοκληρωθεί, ή οι Προσφερόμενες Αξίες που δεν θα αποτελέσουν 

αντικείμενο μεταβιβάσεως θα μου αποδοθούν ως εξής (παρακαλώ επιλέξετε): 

 

⃞     Να μεταφερθούν, με επιμέλεια της ProChoice Chrimatistiriaki Ltd ώστε να τελούν υπό το 

χειρισμό του / της ………………………………………………….. 

 

⃞   Να μεταφερθούν, με επιμέλεια της ProChoice Chrimatistiriaki Ltd, στον Ειδικό Λογαριασμό 

της Μερίδας μου στο ΚΑΜ. 

 

 

 

Ο Δηλών και παρέχων την εντολή και πληρεξουσιότητα 

 

 

Υπογραφή………………………………………………… 

 

 

Τόπος………………………………………………………. 

 

 

Ημερομηνία……………………………………………. 

 

 

 

Βεβαίωση γνησίου υπογραφής 

(σφραγίδα από πιστοποιούντα 

υπάλληλο ή  

εξουσιοδοτημένο Μέλους) 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 

ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

 Τα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης θα πρέπει να παραδοθούν ή να ταχυδρομηθούν 

ούτως ώστε να παραληφθούν το αργότερο μέχρι τις 1:30 μ.μ. της 23 Οκτωβρίου  

2013 στα γραφεία της ProChoice Chrimatistiriaki Ltd ως ακολούθως : 

ProChoice Chrimatistiriaki Ltd 

Δημόσια Πρόταση προς τους μετόχους της Apollo Investment Fund Ltd 

Σπύρου Κυπριανού 57,  

1
ος

 Όροφος , Γραφείο 102 

6051  Λάρνακα 

 Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης που θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη. 

 

 Η υπογραφή του Αποδέκτη της Δημόσιας Πρότασης στο Έντυπο Αποδοχής και 

Μεταβίβασης πρέπει να πιστοποιείται από πιστοποιούντα υπάλληλο ή από πρόσωπο 

εγγεγραμμένο στον Ειδικό Κατάλογο που τηρεί το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου βάσει 

του άρθρου 19
Α
 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό 

Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου και κατά συνέπεια έχουν δικαίωμα να 

πιστοποιούν υπογραφές σε οποιαδήποτε αίτηση ή έγγραφο πληρεξουσιότητας που αφορά 

το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο ή σε οποιοδήποτε έγγραφο μεταβίβασης 

άυλων κινητών αξιών. 

 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί έγκυρο το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης 

είναι ο αριθμός Μετοχών για τον οποίο θα γίνει αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης να 

βρίσκεται υπό το χειρισμό του Χειριστή Αναδόχου ή υπό τον ειδικό λογαριασμό (global) 

του ΧΑΚ και όχι κάτω από τον έλεγχο άλλου Μέλους του ΧΑΚ.  Σε περίπτωση που οι 

μετοχές βρίσκονται υπό τον έλεγχο άλλου Μέλους του ΧΑΚ, ο Μέτοχος θα πρέπει να 

δώσει έγκαιρα εντολή προς το εν λόγω Μέλος του ΧΑΚ για μεταφορά τους υπό το 

χειρισμό του Χειριστή Αναδόχου με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης («Εντολή 

Επενδυτή»).  Νοείται ότι, ο Μέτοχος θα πρέπει να αποστείλει την Εντολή Επενδυτή στο 

Μέλος του ΧΑΚ πριν από την αποστολή του Εντύπου Αποδοχής και Μεταβίβασης στο 

Χειριστή Ανάδοχο. 

 

 Έντυπα Αποδοχής που υποβάλλονται από εταιρείες (νομικά πρόσωπα) θα πρέπει 

απαραίτητα να φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και να υπογράφονται από 

αξιωματούχο/ους της εταιρείας (όπως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) ή άλλο 

φυσικό/ά πρόσωπο/α που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο/α για το σκοπό αυτό.   Με την 

υποβολή του Εντύπου Αποδοχής θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο Πιστοποιητικού 

Διευθυντών (επικυρωμένο ως πιστό αντίγραφο και επιβεβαίωση ότι είναι σε ισχύ και δεν 

έχουν γίνει οποιεσδήποτε αλλαγές, από το Γραμματέα της Εταιρείας ή Δικηγόρο) και 

απόφαση /ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εν λόγω 

εξουσιοδότηση, η οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από πιστοποιούντα υπάλληλο. 

 



6 

 

 Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας όλα τα πρόσωπα που κατέχουν Μετοχές της Υπό Εξαγορά 

Εταιρείας και επιθυμούν να αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση, θα πρέπει να υπογράψουν 

Έντυπο Αποδοχής Μεταβίβασης από κοινού.  Σε περίπτωση που ένας από τους 

συνιδιοκτήτες έχει αποβιώσει, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης θα πρέπει να 

υπογραφεί από όλους τους επιζώντες Μετόχους, καθώς και από το διαχειριστή της 

περιουσίας του αποβιώσαντα και το πρωτότυπο της απόφασης της σχετικής 

φοροαπαλλαγής από το Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. 

 

 Σε περίπτωση που το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης υπογραφεί από αντιπρόσωπο 

του Αποδέκτη, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο θα πρέπει να επισυνάπτεται στο Έντυπο 

Αποδοχής και Μεταβίβασης και να περιλαμβάνει σχετική σαφή εντολή, καθώς και τα 

πλήρη στοιχεία του Αποδέκτη της Δημόσιας Πρότασης και του αντιπροσώπου του.  Το 

σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο θα πρέπει, επίσης, να είναι πιστοποιημένο για το γνήσιο 

της υπογραφής του Αποδέκτη της Δημόσιας Πρότασης και του αντιπροσώπου του από 

εξουσιοδοτημένο πιστοποιούντα υπάλληλο. 

 

 Σε περίπτωση ανηλίκων Μετόχων, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης θα πρέπει να 

υπογραφεί από όλα τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα.  Εάν το Έντυπο 

Αποδοχής και Μεταβίβασης συμπληρώνεται από τους γονείς του ανηλίκου, τότε  θα 

πρέπει να υπογράφεται και από τους δύο γονείς.  Εάν το Έντυπο Αποδοχής και 

Μεταβίβασης συμπληρώνεται από πρόσωπο/α στο/α οποία η γονική μέριμνα έχει 

ανατεθεί από Δικαστήριο, τότε θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιημένο αντίγραφο 

του σχετικού Διατάγματος Δικαστηρίου. 

 Σε περίπτωση Μετοχών οι οποίες είναι ενεχυριασμένες, οι κάτοχοι των εν λόγω 

Μετοχών θα πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για αποδέσμευση 

τους, ή να επισυνάψουν στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης όλα τα σχετικά 

έγγραφα που απαιτούνται από το ΧΑΚ για την αποδέσμευση των Μετοχών μαζί με το 

σχετικό τέλος. 

 

 Σε περίπτωση που ο Μέτοχος έχει αποβιώσει, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης θα 

πρέπει να υπογραφεί από το διαχειριστή της περιουσίας του αποβιώσαντος και να 

αποσταλεί μαζί με το πρωτότυπο του διατάγματος διαχείρισης της περιουσίας του 

αποβιώσαντα, καθώς και με το πρωτότυπο της απόφασης της σχετικής φοροαπαλλαγής 

από το Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. 

 

 Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις/διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία και 

συμπλήρωση του παρόντος Εντύπου Αποδοχής και Μεταβίβασης, μπορείτε να 

επικοινωνείτε με τη ProChoice Chrimatistiriaki Ltd τηλ.24-661192. 


