ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 500.000 ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μία προς €10 η κάθε μια

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
Κύριοι,
Εγώ, ο πιο κάτω αναφερόμενος, επιθυμώ όπως μου παραχωρηθούν ________________________________ συνήθεις μετοχές
της εταιρεία Ανόρθωσις Αμμοχώστου (Ποδόσφαιρο) Δημόσια Λτδ ("η Εταιρεία") στην τιμή των €10 την κάθε μια,
συνολικής αξίας €________________ Σημ.1
Σχετικά δηλώνω ότι επιθυμώ να εξοφλήσω την ολική μου υποχρέωση προς την Εταιρεία:
* (α)

Καταβάλλοντας το συνολικό ποσό που αιτούμαι/αστε, ή

* (β)

Σε επτά (7) χρονιαίες δόσεις ως ακολούθως:

μου.

‐

Πρώτη δόση, 30% του συνολικού οφειλόμενου ποσού (€3 ανά μετοχή) με την υποβολή της αίτησης

‐
‐

Δεύτερη δόση, 20% της συνολικής αξίας ( €2 ανά μετοχή ) τον ερχόμενο χρόνο.
Το υπόλοιπο πόσο σε πέντε ισότιμες χρονιαίες δόσεις (€1 ανά μετοχή).

Σχετικά με την εν λόγω Παραχώρηση, εσωκλείω επιταγή προς όφελος της Εταιρείας για το ποσό των €___________.
Έχω αναγνώσει την Πρόσκληση για Εγγραφή/Πληροφοριακό Μνημόνιο που εξέδωσε η Εταιρεία και έχω
κατανοήσει το περιεχόμενο της.
Αναγνωρίζω ότι η Εταιρεία θα παραχωρήσει δωρεάν προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μία
προς το Σύλλογο “ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ” σε ποσοστό 30% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας. Με την
αίτηση αυτή εξουσιοδοτώ την Εταιρεία όπως παραχωρήσει προς τον Σύλλογο τέτοιες προνομιούχες μετοχές και
αποποιούμαι από οποιαδήποτε δικαιώματα που πιθανό να προκύψουν προς αυτές.
Αναγνωρίζω επίσης ότι η Εταιρεία δεν θα προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για την εισαγωγή των μετοχών της
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Η υπογραφή και η πληρωμή του αντίστοιχου ποσού εγγραφής αποτελεί αποδοχή της προσφοράς με βάση τους
Όρους της Πρόσκλησης για Εγγραφή/Πληροφοριακό Μνημόνιο και του Καταστατικού της Εταιρείας.
Βεβαιώνω επίσης ότι έχω την απαιτούμενη γνώση και τις ικανότητες να αξιολογήσω την επένδυσή μου σε μετοχές
της Εταιρείας και αποδέχομαι τους Όρους Έκδοσης και αναγνωρίζω τους Παράγοντες Κινδύνου ως περιγράφονται
στη Πρόσκληση για Εγγραφή/Πληροφοριακό Μνημόνιο. Επίσης δηλώνω ότι δεν μου έχει παρασχεθεί
οποιαδήποτε επενδυτική συμβουλή ή σύσταση από την Εταιρεία ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο ή εκπρόσωπο
αυτής αναφορικά με τις μετοχές και/ή την απόφασή μου για υποβολή της παρούσας Αίτησης για Εγγραφή.
Ονοματεπώνυμο Αιτητή

……………………………………………………………………………………………….………

Αριθμός Ταυτότητας Αιτητή

……………………………………………………………………………………………….……….

Διεύθυνση

…………………………………………………………………………………………….………….

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

………………………………………………………………………………….……………..…….

Ηλεκτρονική διεύθυνση

………………………………………………………………………………………………………

Υπογραφή :
Σημ. 1: Ο ελάχιστος αριθμός εγγραφής είναι 5 μετοχές.
* Να διαγραφεί ότι δεν εφαρμόζεται

Ημερομηνία :

