
Αγαπητέ Μέτοχε  

Θέμα: Τρόπος πληρωμής μερισμάτων  

Η Εταιρεία μας στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας εκσυγχρονισμού των λειτουργιών της 

αποφάσισε όπως η πληρωμή μερισμάτων προς τους μετόχους γίνεται με τραπεζικό έμβασμα.  

Η πληρωμή μέσω τραπεζικών εμβασμάτων θα αντικαταστήσει τη χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης 

και ταχυδρομικής  αποστολής επιταγών με αποτέλεσμα την πιο άμεση καταβολή των μερισμάτων 

προς τους δικαιούχους. Ταυτόχρονα ανταποκρινόμενοι  στις σύγχρονες περιβαλλοντικές 

ανησυχίες αναφορικά με τη χρήση χαρτιού τα πιστοποιητικά μερίσματος θα αποστέλλονται στους 

μετόχους σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε ταχυδρομικώς στο 

εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση που εσωκλείεται 

(«ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ») μαζί με αντίγραφο βεβαίωσης από την τράπεζα σας όπου παρουσιάζονται το 

όνομα της τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του 

λογαριασμού σας (ΙΒΑΝ – International Bank Account Number). 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να προσκομίσετε στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και 

επιθυμείτε να λαμβάνετε επιταγή ταχυδρομικώς παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και 

υπογράψετε της σχετική εξουσιοδότηση που εσωκλείεται («ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ»)  

Σε περίπτωση που δεν λάβουμε οποιαδήποτε απάντηση στην παρούσα επιστολή, το οφειλόμενο 

μέρισμα θα παρακρατείτε μέχρι την προσκόμιση μίας εκ των δύο εξουσιοδοτήσεων ή την 

παραλαβή επιταγής από τον μέτοχο από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας με την 

προσκόμιση ταυτότητας/διαβατηρίου.   

Νοείται ότι για όσους μέτοχους  έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 

ότι επιθυμούν να λαμβάνουν το μέρισμα μέσω χειριστή, το μέρισμα θα καταβάλλεται στον 

εκάστοτε χειριστή σύμφωνα με τις οδηγίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.  

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε σχέση με τους Μετόχους της ΚΕΟ plc  

Η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την ΚΕΟ plc.  

Η ΚΕΟ plc συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχονται από εσάς και 

τα οποία σχετίζονται με εσάς ως μέτοχοι της ΚΕΟ plc.  

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο,  από την οποία η 

ταυτότητα του μπορεί να εξακριβωθεί. Δεν περιλαμβάνονται δεδομένα όπου η ταυτότητα έχει 

αφαιρεθεί (ανώνυμα δεδομένα).  

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να 

βρείτε στη «Δήλωση Προστασίας Προσωπικων Δεδομένων σε σχέση με τους Μετόχους της 

Εταιρείας» η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.keogroup.com και σε 

έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ.1 

3012 Λεμεσός.  

 

 

 

 

http://www.keogroup.com/


 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ  

 

Εγώ/Εμείς / ο/η/οι κάτωθι υπογράφων/τες με την παρούσα, σας εξουσιοδοτώ/ούμε 

όπως χρησιμοποιείτε τον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό για να καταβάλετε με 

έμβασμα οποιοδήποτε μέρισμα καθίσταται πληρωτέο από την ΚΕΟ plc  

 

Κωδικός Μερίδας Επενδυτή   

Όνομα Επενδυτή   

Αριθμός Πιστοποιητικού Αναγνώρισης 

(Ταυτότητα/Διαβατήριο/Πιστοποιητικό 

Εγγραφής Εταιρείας)  

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση επικοινωνίας 

(email)   
 

 

Όνομα τραπεζικού ιδρύματος  

Χώρα στην οποία βρίσκεται ο 

λογαριασμός  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΙΒΑΝ) 

 

SWIFT CODE  

 

Επιπρόσθετα, επισυνάπτω/ούμε βεβαίωση από την Τράπεζα όπου παρουσιάζονται το 

όνομα της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός 

του λογαριασμού μας (ΙΒΑΝ – International Bank Account Number).  

Η παρούσα ισχύει μέχρι νεότερης άλλης εξουσιοδότησης από εμένα/εμάς.  

 

……………………………    

Υπογραφή εξουσιοδοτούντος  

 

……………………………. ……………………….    

Όνομα εξουσιοδοτούντος Ιδιότητα  και σφραγίδα (σε περίπτωση νομικής 

οντότητας) 

Ημερομηνία:………………………… 



*Σε περίπτωση από κοινού κατόχων μετοχών, η παρούσα θα πρέπει να 

υπογραφτεί από όλους τους από κοινού κατόχους.   

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ  

 

Εγώ ο κάτωθι υπογράφων με τη παρούσα δηλώνω ότι δεν επιθυμώ την πληρωμή 

μερισμάτων μέσω τραπεζικού εμβάσματος και εξουσιοδοτώ  την Εταιρεία ΚΕΟ plc 

όπως αποστείλει σχετική επιταγή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση αλληλογραφίας όπως 

αυτή είναι καταχωρημένη στο Κεντρικό Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.   

Βεβαιώνω ότι έχω την ευθύνη για τη σωστή ενημέρωση του Κεντρικού Μητρώου του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με την διεύθυνση αλληλογραφίας και 

αποδέχομαι να επωμιστώ τα τραπεζικά έξοδα ακύρωσης επιταγής (€20 ανά επιταγή) 

σε περίπτωση απώλειας επιταγής που έχει ταχυδρομηθεί σύμφωνα με την παρούσα 

εξουσιοδότηση.   

 

Κωδικός Μερίδας Επενδυτή  

 
 

Όνομα Επενδυτή 

  
 

Αριθμός Πιστοποιητικού Αναγνώρισης 

(Ταυτότητα/Διαβατήριο/Πιστοποιητικό 

Εγγραφής Εταιρείας)  

 

 

Υπογραφή  

 
 

Ιδιότητα και σφραγίδα (σε περίπτωση 

νομικής οντότητας)  
 

 

*Σε περίπτωση από κοινού κατόχων μετοχών, η παρούσα θα πρέπει να 

υπογραφτεί από όλους τους από κοινού κατόχους.   

 


