23 Μαρτίου 2020
Ενημέρωση από την Argus - Μένουμε σπίτι συνεχίζοντας κανονικά την λειτουργία μας

Αγαπητέ Πελάτη

Η Argus Stockbrokers Ltd., ευθυγραμμιζόμενη με τις υποδείξεις της κυβέρνησης και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, και με στόχο τη προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των εργαζομένων της και
την εξασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας της αποφάσισε να περιορίσει περαιτέρω τις ανάγκες μετακίνησης
και μαζικής συνεύρεσης του προσωπικού της.
Για το λόγο αυτό έθεσε σε λειτουργία την απομακρυσμένη εργασία για τους περισσότερους εργαζομένους της,
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση τους στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας για την εξάσκηση των
αρμοδιοτήτων τους.
Ευελπιστώντας στην κατανόηση σας, σας παρακαλούμε να προτιμηθεί η επικοινωνία μαζί μας μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Προς διευκόλυνση σας, παραθέτουμε κατωτέρω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ανά υπηρεσία
μας:
accounting@argus.com.cy (αναλήψεις-καταθέσεις χρημάτων, ενημέρωση και μεταφορές χαρτοφυλακίων)
backoffice@argus.com.cy (θέματα Σ.Α.Τ. , συμβάσεις, ενημέρωση λογαριασμών)
assetmgmt@argus.com.cy (θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου)
orders@argus.com.cy (εντολές ΧΑ, ΧΑΚ, διεθνή χρηματιστήρια)

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα: argus@argus.com.cy
Τα στελέχη μας θα καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση
σας. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Λευκωσία επί της
οδού Δημοσθένη Σεβέρη, θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό για όσο διάστημα διαρκούν οι περιορισμοί που
ανακοίνωσε η κυβέρνηση και μέχρι νεότερης απόφασης της διοίκησης της εταιρείας.
Σας ευχαριστούμε θερμά και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.
Με εκτίμηση,

Άντρη Τριγγίδου
Διευθύνων Σύμβουλος

23 March 2020
Update from Argus - We are in this Together
Dear Client,
Argus Stockbrokers Ltd., in line with the recommendations of the Government and the Cyprus Securities and
Exchange Commission, with the aim of protecting the public health, the health of its employees and ensuring the
continuity of its operations, decided to further reduce the transportation and mass assembly of its personnel.
Therefore, it has launched remote work for most of its employees, providing them with access to the company's
information systems to exercise their responsibilities.
Looking forward to your understanding, and please prefer contacting us by email.
For your convenience, we have listed the following email addresses per our service:
accounting@argus.com.cy (cash withdrawals, briefings and portfolio transfers)
backoffice@argus.com.cy (D.S.S. issues, agreements, updating accounts)
assetmgmt@argus.com.cy (asset management issues)
orders@argus.com.cy (orders Greek and Cyprus stock exchanges, global stock markets)

For any other matter: argus@argus.com.cy

Our executives and employees will do their utmost to provide you with immediate and effective service. We also
inform you that the company's headquarters located in Nicosia at Dimosthenis Severis Avenue will remain closed
to the public for as long as the restrictions announced by the government continue until a new management
decision is issued.
We warmly thank you for your understanding and we remain at your disposal for any clarification or information
needed.
Yours Sincerely,

Andri Tringidou
Managing Director

