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ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ  
 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ KAI  
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 
  
Περίοδος Άσκησης: 
 

19 Νοεμβρίου 2021 –  
9 Δεκεμβρίου 2021 

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 
 

Τιμή Άσκησης: €0,015 ανά μία (1) Νέα Μετοχή 

                
 
Λευκωσία, 2021 
 
Σύμφωνα με τους Όρους που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2021 (το «Ενημερωτικό 
Δελτίο») για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») 
με καταβολή μετρητών και έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, αιτούμαι/μαστε την άσκηση των 
Δικαιωμάτων Προτίμησης μου/μας. 
 

Η υπογραφή της πιο κάτω Δήλωσης Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και η καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος άσκησης 
αποτελεί αμετάκλητη αποδοχή της προσφοράς με βάση τους Όρους του Ενημερωτικού Δελτίου και του Καταστατικού της 
Εταιρείας. H παρούσα Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης πρέπει να παραδοθεί μαζί με το απαιτούμενο 
τίμημα άσκησης στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Είσπραξης The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited 
(CISCO) το αργότερο μέχρι τις 1:30 μ.μ. στις 9 Δεκεμβρίου 2021. 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε διαβάσει το Ενημερωτικό Δελτίο, έχω/ουμε την απαιτούμενη γνώση και τις ικανότητες να 

αξιολογήσω/σουμε την επένδυσή μου/μας σε μετοχές της Εταιρείας και αποδέχομαι/αστε τους Όρους Έκδοσης και 

αναγνωρίζω/ουμε τους Παράγοντες Κινδύνου ως περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας 
έχει παρασχεθεί οποιαδήποτε επενδυτική συμβουλή ή σύσταση από την Εταιρεία ή τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης του 

Ενημερωτικού Δελτίου The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO), ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, 

υπάλληλο ή εκπρόσωπο αυτών αναφορικά με τις Νέες Μετοχές, οι οποίες θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων 

Προτίμησης και/ή την απόφασή μου/μας για υποβολή της παρούσας Δήλωσης. 
 

Δηλώνω/ουμε ότι επιθυμώ/ουμε να συμμετάσχω/ουμε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την άσκηση των 
πιο κάτω Δικαιωμάτων Προτίμησης και την απόκτηση Νέων Μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων 
Προτίμησης και με την καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος άσκησης ως ακολούθως: 

  
           ΑΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                  ΑΡ. ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ                  ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ                   ΤΙΜΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 
  
                    
 

Το τίμημα άσκησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών καταβάλλεται ως ακολούθως: 
 

       Με επιταγή σε διαταγή «Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ»  
 

Με κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ, Αρ. Λογαριασμού    
015701050476 
 

Όνομα ατόμου/εξουσιοδοτημένου προσώπου που υπογράφει: ……………………………………………………………………. 
 

Αριθμός Ταυτότητας…………………………………… 
 

Υπογραφή(ές): . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
 

Τηλ. Επικοινωνίας: ……………………………………………………………………    Ημερ.: ………………………………………………………   
 
 

* Βλέπετε σημειώσεις στο πίσω μέρος    
 

Στοιχεία Επενδυτή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) 
Παρακαλούμε να δηλωθούν τα πιο κάτω: 
 
Μερίδα Επενδυτή         ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Λογαριασμός Αξιών      ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Κωδικός Χειριστή         ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Όνομα Χειριστή         ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Σημειώνεται ότι πρέπει να δηλώσετε πιο πάνω τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του Λογαριασμού Αξιών σας ώστε να γίνει η 
κατανομή των Νέων Μετοχών κάτω από το χειρισμό του. Σε περίπτωση μη δήλωσης του εξουσιοδοτημένου χειριστή τότε η 
Δήλωση Άσκησης δεν θα γίνει αποδεκτή. 

€0,015 ανά Νέα Μετοχή    
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Στοιχεία Αιτητή 

ΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ (ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) 

 
ΟΝΟΜΑ 
 

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)  

 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ      ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ       ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

      ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ (FAX) 

 

ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) – ΟΔΟΣ, ΠΟΛΗ, Τ.Κ., ΧΩΡΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΟΔΟΣ, ΠΟΛΗ, Τ.Κ., ΧΩΡΑ 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)    ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 

• Τα Δικαιώματα Προτίμησης (Rights) έχουν εκδοθεί και παραχωρηθεί σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία  
(1) υφιστάμενη μετοχή στους εγγεγραμμένους μετόχους κατά την Ημερομηνία Αρχείου (record date) στις 5 Νοεμβρίου 2021.   

• Κάθε τρία (3) Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκούνται θα μετατρέπονται σε τέσσερις (4) πλήρως πληρωθείσες νέες 

συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μία, με Τιμή Άσκησης €0,015 ανά Νέα Μετοχή. Κλάσματα μετοχών που 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα της πράξης μετατροπής των Δικαιωμάτων Προτίμησης εκάστου Κατόχου σε Νέες Μετοχές δεν θα εκδοθούν και 

οποιαδήποτε κλασματικά υπόλοιπα θα αγνοούνται. 

 
 

 

 
 

• Οι Κάτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησης που κατέχουν, είτε μέρος αυτών, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να 
υπογράψουν την Αίτηση Άσκησης και να καταβάλουν το απαιτούμενο ποσό έγκαιρα (δηλαδή πριν από τις 1:30 μ.μ., της Τελευταίας 
Ημερομηνίας Άσκησης δηλ. της 9ης Δεκεμβρίου 2021) και  

 

- να παραδώσουν την Αίτηση Άσκησης με το απαιτούμενο τίμημα άσκησης με επιταγή σε διαταγή «Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία 

Δημόσια Λίμιτεδ» στα γραφεία του Ανάδοχου Υπεύθυνου Είσπραξης Οργανισμού CISCO. 

- εναλλακτικά οι Κάτοχοι μπορούν να ταχυδρομήσουν τη συμπληρωμένη υπογεγραμμένη Αίτηση Άσκησης στη διεύθυνση: 
- Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ 

The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) 
Τ.Θ. 20597, 1660 Λευκωσία, Κύπρος 

αφού προηγουμένως προβούν σε κατάθεση του απαιτούμενου ποσού στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου 
Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ: 

- Αρ. Λογαριασμού 015701050476 

• Κάτοχος Δικαιωμάτων Προτίμησης ο οποίος επιλέξει να καταβάλει το τίμημα άσκησης με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει 
απαραιτήτως να συνοδεύσει την παρούσα Αίτηση Άσκησης με αντίγραφο της κατάθεσης.  

• Τονίζεται ότι για να διαπραγματευτεί ο Κάτοχος των Δικαιωμάτων Προτίμησης τα Δικαιώματά του μέσω του ΧΑΚ θα πρέπει να προβεί σε 
ενέργειες για άνοιγμα Λογαριασμού Διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένο Μέλος του Χρηματιστηρίου και να δώσει πρόσβαση των Δικαιωμάτων 
Προτίμησης στο Μέλος αυτό. 

• Δικαιώματα Προτίμησης που θα αποκτηθούν κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο ΧΑΚ θα μπορούν να ασκηθούν κατά την τέταρτη (4η) 
Εργάσιμη Ημέρα μετά την ημερομηνία απόκτησής τους συμπληρώνοντας την Αίτηση Άσκησης που θα είναι διαθέσιμη στα γραφεία του 
Ανάδοχου Υπεύθυνου Είσπραξης Οργανισμού CISCO στην οδό Αγίου Προκοπίου και Ποσειδώνος 1, Έγκωμη, 2406 Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω 
της ιστοσελίδας της CISCO www.cisco-online.com.cy στο σύνδεσμο Επενδυτική Τραπεζική – Ενημερωτικά Δελτία. 

• Η παρούσα δημόσια προσφορά δεν απευθύνεται σε επενδυτές εντός οποιασδήποτε χώρας στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η 
διενέργεια της προσφοράς είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού 
(Εξαιρούμενες Χώρες) (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία). 

 

• Στην αίτηση αυτή ο όρος Ενημερωτικό Δελτίο σημαίνει το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2021 και 
οποιοδήποτε συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε σχέση με αυτό. Εκτός εάν 
διαφορετικά ορίζεται στην αίτηση αυτή, όροι με κεφαλαίο που ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο θα έχουν την ίδια σημασία στην αίτηση 
αυτή. 

• Για παροχή πληροφοριών αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Ανάδοχο 
Υπεύθυνο Είσπραξης The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) στο τηλέφωνο (+357) 22 121700. 

• Η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της Περιόδου Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, να προβεί είτε 
εξολοκλήρου είτε τμηματικά σε διάθεση όλων ή μέρους των μετοχών που αναλογούν σε μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης, κατά την 
κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οποιοσδήποτε Κάτοχος ή επενδυτής επιθυμεί όπως αποκτήσει Αδιάθετες Μετοχές παρακαλείται όπως 
επικοινωνήσει άμεσα μετά τη λήξη της Περιόδου Άσκησης Δικαιωμάτων με την Εταιρεία στο τηλέφωνο (+357) 22 551616. 

• Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Αθαλάσσας 165, Anna Maria Court, 

2024 Στρόβολος, Λευκωσία) και στα γραφεία του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, The Cyprus Investment and 

Securities Corporation Limited (CISCO) (Οδός Αγίου Προκοπίου και Ποσειδώνος 1, Έγκωμη, 2406, Λευκωσία, Κύπρος) και σε ηλεκτρονική 

μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, https://minervacy.com, στην ιστοσελίδα του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού 

Δελτίου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO), www.cisco-online.com.cy, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Κύπρου, https://www.cse.com.cy και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, https://www.cysec.gov.cy. 

Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από την Εταιρεία και τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Είσπραξης με την υποβολή της παρούσας αίτησης 
επεξεργάζονται με σκοπό τη διεκπεραίωση της συναλλαγής/πράξης που ζητάτε, την εκπλήρωση των καθηκόντων της Εταιρείας και του Ανάδοχου 
Υπεύθυνου Είσπραξης και για σκοπούς συμμόρφωσης με έννομες υποχρεώσεις. Περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας και στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 
Ανάδοχου Υπεύθυνου Είσπραξης οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στις ακόλουθες ιστοσελίδες https://minervacy.com και www.cisco-online.com.cy. 

Περίοδος Διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης: 19 Νοεμβρίου 2021 – 2 Δεκεμβρίου 2021 
Περίοδος Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης: 19 Νοεμβρίου 2021 – 9 Δεκεμβρίου 2021 
Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης: 9 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 1:30 μ.μ. το αργότερο. 
Τιμή Άσκησης: €0,015 ανά μία (1) Νέα Μετοχή 
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