ΕΝΣΤΠΟ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ/ΩΝ
ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ ΕΛΛΑΚΣΩΡ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΣΗ 30ησ ΙΟΤΝΙΟΤ 2011
Ο υπογράφων μζτοχοσ με τα ακόλουκα ςτοιχεία:
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ/ΕΠΩΝΤΜΙΑ: ……………………….………………………………………………………
ΔΙΕΤΘΤΝΗ / ΕΔΡΑ: .……………………………………………………………………..……………………………..
Α.Δ.Σ. / Αρ.Μ.Α.Ε.: ……………………………………………………………………………………………....……..
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΧΩΝ:…………………………………………………………………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΤΣΗ: ……………………………………………………..…………………………..
ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΞΙΩΝ: ………………………………………………..………………………………
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ/ΩΝ (για νομικά πρόςωπα μόνο):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ορίηω με το παρόν αντιπρόςωπο/ουσ:
ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ/ΩΝ:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

Α.Δ.Σ.

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

1
2
3

Σρόποσ ψηφοφορίασ ςε περίπτωςη οριςμοφ περιςςότερων του ενόσ αντιπροςϊπων
(Να περιγραφεί επαρκϊσ. Π.χ. όλοι οι αντιπρόςωποι ενεργοφν από κοινοφ ι κακζνασ εξ αυτϊν ενεργεί
χωριςτά και χωρίσ τθ ςφμπραξθ του άλλου, ςε περίπτωςθ προςζλευςθσ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ
περιςςοτζρων του ενόσ αντιπροςϊπων κακζνασ εκ των οποίων ενεργεί χωριςτά, ο πρϊτοσ αποκλείει το
δεφτερο και τον τρίτο και ο δεφτεροσ τον τρίτο, κ.λπ.)

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

όπωσ με αντιπροςωπεφςει/ουν κατά τθν προςεχι Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των
Μετόχων τθσ εταιρείασ ΕΛΛΑΚΣΩΡ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ θ οποία κα ςυνζλκει τθν 30θ
Ιουνίου 2011, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 11:00 π.μ. ςτα γραφεία τθσ ζδρασ τθσ Εταιρείασ επί
τθσ οδοφ Εμοφ, αρικμόσ 25, Κθφιςιά, κακϊσ και ςε οποιαδιποτε μετ’ αναβολι ι
επαναλθπτικι αυτισ και ψηφίςει/ουν ςτο όνομα και για λογαριαςμό μου για τον ωσ
άνω αναφερόμενο αρικμό μετοχϊν εκδόςεωσ τθσ Εταιρείασ, των οποίων είμαι κφριοσ ι
ζχω δικαίωμα ψιφου από τον Νόμο ι από ςφμβαςθ, για τα κάτωκι αναφερόμενα
κζματα θμεριςιασ διάταξθσ ωσ ακολοφκωσ:

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

1.

2.

Ζγκριςθ αμοιβϊν και αποηθμιϊςεων ςε μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου, κατ’ άρκρο 24 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει, για
τθ διαχειριςτικι χριςθ 2010.

4.

Προζγκριςθ καταβολισ αμοιβϊν και αποηθμιϊςεων ςε μζλθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου κατ’ άρκρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ
ιςχφει, για τθν τρζχουςα χριςθ 2011.
Εκλογι ενόσ τακτικοφ και ενόσ αναπλθρωματικοφ Ορκωτοφ Ελεγκτι –
Λογιςτι για τον ζλεγχο τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ 2011 και οριςμόσ τθσ
αμοιβισ τουσ.
Χοριγθςθ, κατ’ άρκρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειασ ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου και ςε Διευκυντζσ τθσ Εταιρείασ να μετζχουν ςε
Διοικθτικά υμβοφλια ι ςτθ Διεφκυνςθ Εταιρειϊν του Ομίλου ι άλλων
εταιρειϊν, ακόμα και αν επιδιϊκουν παρόμοιουσ ςκοποφσ.
α
Παροχι άδειασ, κατ’ άρκρο 23 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τθ ςφναψθ,
παράταςθ ι ανανζωςθ τθσ ιςχφοσ ςυμβάςεων μεταξφ τθσ Εταιρείασ και
ε
των μετ’ αυτισ ςυνδεδεμζνων, κατά τθν ζννοια του άρκρου 42 παρ. 5
κ.ν. 2190/1920, εταιρειϊν.

6.

7.

ΚΑΣΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΣΑ ΣΗ
ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΗ
ΕΤΧΕΡΕΙΑ ΣΟΤ
ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ

Τποβολι προσ ζγκριςθ των Ετθςίων Οικονομικϊν Καταςτάςεων και των
Ετθςίων Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ εταιρικισ χριςθσ
που ζλθξε ςτισ 31.12.2010, μετά των ςχετικϊν Εκκζςεων του Διοικθτικοφ
υμβουλίου και του Ορκωτοφ Ελεγκτι – Λογιςτι. Διάκεςθ κερδϊν.
Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και του Ορκωτοφ
Ελεγκτι – Λογιςτι από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τθ διαχείριςθ τθσ
Εταιρείασ και, αντίςτοιχα, για τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ χριςθσ 2010.

3.

5.

ΤΠΕΡ

 θμειϊςτε με Χ τθν επιλογι ςασ.
ι
 Άλλο (Να περιγραφεί επαρκϊσ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Ο μζτοχοσ, που κα επιλζξει να ψθφίςει δια του διοριηόμενου με το παρόν αντιπροςϊπου του και κατά τθ
διακριτικι ευχζρεια του τελευταίου , οφείλει να ελζγξει τυχόν υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ τθσ παροχισ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ εξουςιοδότθςθσ με βάςθ τισ διατάξεισ του Ν. 3556/2007.)

ασ γνωρίηω ότι ζχω ιδθ ενθμερϊςει τον/τουσ Αντιπρόςωπο/ουσ μου ςχετικά με τθν
υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 28α παρ. 3 του Κ.Ν
2190/1920. Η παροφςα δεν ιςχφει εφόςον ζχω γνωςτοποιιςει ςτθν Εταιρεία
τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ
υνζλευςθσ γραπτι ανάκλθςθ τθσ παροφςασ.

____________________, __/___/2011
Ο/Η εξουςιοδοτϊν/οφςα Μζτοχοσ

___________________
[υπογραθή & ονομαηεπώνυμο
& ζθραγίδα (για νομικό πρόζωπο)]

Παρακαλοφμε το παρόν να αποςταλεί ςτο Τμήμα Μετόχων τησ Εταιρείασ ςτο fax: 210 8184909 ή
ταχυδρομικά ςτα γραφεία τησ Εταιρείασ, για το Τμήμα Εξυπηρζτηςησ Μετόχων τησ Εταιρείασ: Ερμοφ 25,
145 64 Κηφιςιά.

