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ΕΝΤΥΠΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «REDS A.E.» 

ΤΗΣ 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

Ο υπογράφων µέτοχος µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ /Ε∆ΡΑ 
   
Α.∆.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε. 
   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ∆ΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ 
   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ 
   
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (για νοµικά πρόσωπα µόνο): 
   

 

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

ορίζω µε το παρόν αντιπρόσωπο/ους: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.∆.Τ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1.   

2.   

3.   
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Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισµού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων 

(Να περιγραφεί επαρκώς. 

Π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύµπραξη του 
άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των 
οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.) 

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

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

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

όπως µε αντιπροσωπεύσει/ουν κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας REDS 
A.E. η οποία θα συνέλθει την 11η Ιουλίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16:00 π.µ. στα γραφεία της έδρας της 
Εταιρείας επί της οδού Ερµού αρ. 25, Νέα Κηφισιά, καθώς και σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή ή επαναληπτική αυτής 
και ψηφίσει/ουν στο όνοµα και για λογαριασµό µου για τον ως άνω αναφερόµενο αριθµό µετοχών εκδόσεως 
της Εταιρείας, των οποίων είµαι κύριος ή έχω δικαίωµα ψήφου από τον Νόµο ή από σύµβαση, για τα κάτωθι 
αναφερόµενα θέµατα ηµερήσιας διάταξης ως ακολούθως: 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΗ 

ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων 

Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετήσιων 

Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της 

χρήσης που έληξε στις 31.12.2018, µετά της 

Ετήσιας Έκθεσης διαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του 

Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 

    

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη 

χρήση 2018. Απαλλαγή των ορκωτών-

ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018.  

   
 

 

3. Έγκριση παροχής αµοιβών µελών 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2018 

και προέγκριση καταβολής αµοιβών µελών 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα 

χρήση 2019 και παροχή άδειας για 
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προκαταβολή αµοιβών και λοιπών παροχών 

στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το 

χρονικό διάστηµα µέχρι την επόµενη τακτική 

γενική συνέλευση του 2020, σύµφωνα µε το 

άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 

χρήσης 2019 και καθορισµός της αµοιβής 

τους.  

    

5. Χορήγηση αδείας στα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές 

της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 

4548/2018 στα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας 

να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη 

διεύθυνση των θυγατρικών και 

συνδεδεµένων εταιριών του Οµίλου καθώς 

και νοµικών οντοτήτων  στις οποίες 

συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, η Εταιρεία ή 

εταιρείες του Οµίλου, που επιδιώκουν 

όµοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία 

σκοπούς.  

    

6.  Έγκριση συµβάσεων της Εταιρείας και 

των µετ’ αυτής συνδεδεµένων, υπό την 

έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που 

συνήφθησαν εντός του 2018 κατ’ άρθρο 23α 

του Κ.Ν. 2190/1920.  

    

7. Ανακοίνωση εκλογής νέων µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση 

παραιτηθέντων. 
    

8. Επικύρωση εκλογής νέων µελών Επιτροπής 

Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.     

9. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
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ορισµός ανεξάρτητων µελών αυτού, 

σύµφωνα µε το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, 

και το Καταστατικό της Εταιρείας. 

10. Εκλογή µελών Επιτροπής Ελέγχου 

σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.     

11. Τροποποίηση του καταστατικού σε 

συµµόρφωση και εναρµόνιση προς τον Ν. 

4548/2018, µε συµπλήρωση και 

αναδιατύπωση των άρθρων του. 

    

12.Ενηµέρωση των µετόχων - Ανακοινώσεις.  
    

 

 

Σηµειώστε µε Χ την επιλογή σας. 

ή 

Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς) 

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

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

 

(Ο µέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόµενος µε το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του 
ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της  συγκεκριµένης εξουσιοδότησης µε 
βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.) 
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Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενηµερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους µου σχετικά µε την υποχρέωση γνωστοποίησης  
του άρθρου 128 παρ. 5 του Κ.Ν 4548/2018. 

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την 
αντίστοιχη ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας. 

 

____________________, __/___/2019 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος 

 

____________________ 

 

[υπογραφή & ονοµατεπώνυµο 

& σφραγίδα (για νοµικό πρόσωπο)] 

_____________________________________________________________________________________________ 

Παρακαλούµε το παρόν να αποσταλεί στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων  

µε fax στο τηλ. 210 8184801 ή  

µε e-mail στη διεύθυνση reds@etae.com ή  

ταχυδροµικά στα γραφεία του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας: οδού Ερµού αρ. 25, 
145 64, Νέα Κηφισιά. 
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