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ΔΛΡΞΝ ΓΗΝΟΗΠΚΝ ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΝ ΚΔΡΝΣΝ
ΓΗΑ TH ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΖΛ ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ
ΡΩΛ ΚΔΡΝΣΩΛ ΡΖΠ ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ
28ης ΗΝΛΗΝ 2011
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΝΓΟΑΦΝΛΡΝΠ ΚΔΡΝΣΝ
Δπώλπκν/Δπσλπκία: ……………………………………………………………
Όλνκα: ……………….…………… Παηξώλπκν: ...………….……..…………
Γηεύζπλζε/Έδξα: ........….…………………………………………………………
Οδόο: ……..…………………… Αξηζκόο: ….…………. Ταρ. Θώδηθαο: .....……..……
Αξηζκόο Τειεθώλνπ: ...................................................
Αξηζκόο κεξίδαο Σ.Α.Τ: .......................................
Αξηζκόο Θνηλώλ Κεηνρώλ :
Ο ππνγξάθσλ Κέηνρνο, κε ηελ παξνύζα παξέρσ
Σηνλ/ζηελ……………………………………….. ηνπ …………………, ή ζηνλ θ. ………………….. ηνπ
……………. Ή ……………………………. ηνπ ………………….
ή (ζπκπιεξώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε άιιν πξόζσπν ηεο αξεζθείαο ζαο)
1. Σηνλ/ζηελ …………...……………................... ηνπ ................………, θάηνηθν ………………,
νδόο ……….. αξ. …..........., θάηνρν ΑΓΤ/Γηαβαηεξίνπ ..................... πνπ εθδόζεθε ηελ
................... από ην .........................
2.

Σηνλ/ζηελ …………...……………........................ ηνπ ................………, θάηνηθν
………………, νδόο ……….. αξ. …..........., θάηνρν ΑΓΤ/Γηαβαηεξίνπ ..................... πνπ
εθδόζεθε ηελ ................... από ην ..........................

ηελ εληνιή, ηελ πιεξεμνπζηόηεηα θαη ην δηθαίσκα όπσο, ελεξγώληαο από θνηλνύ ή ν θαζέλαο
ρσξηζηά, κε αληηπξνζσπεύζνπλ ζηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ ηεο .
ΔΙ. Γ .ΚΟΥΕΑΘΖΣ ΑΔΒΔΚΔ , ε νπνία ζα ζπλέιζεη ηελ 28ε ΗΟΥΛΗΟΥ, εκέξα Τξίηε θαη ώξα 12.30,

ζηα θηίξηα ηνπ 1νπ εξγνζηαζίνπ ηεο Δηαηξείαο ζην Αηγάιεσ Αηηηθήο, νδόο Πξνόδνπ 2-4 ( Δίζνδνο από
ηελ νδό Θεθηζνύ θάζνδνο από Ηεξά Οδό πξνο Πεηξαηά θαη κεηαμύ ΗΘΔΑ , BRAVO & AMSTEL) θαη
αζθήζνπλ γηα ινγαξηαζκό κνπ, ηα δηθαηώκαηα ςήθνπ πνπ απνξξένπλ από ηηο αλσηέξσ δεισζείζεο
κεηνρέο ή από όζεο ζα είκαη θύξηνο ή έρσ δηθαίσκα ςήθνπ (π.ρ. σο ελερπξνύρνο ή ζεκαηνθύιαθαο)
θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο γηα ηα αλαθεξόκελα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο καηά ηην
απόλσηη κρίζη ηης/ηοσ/ηοσς ή ζύμθωνα με ηις ακόλοσθες οδηγίες μοσ (ζπκπιεξώλεηαη
ζηελ ψήυοσ προς το αντιπρόσωπο):
ΘΔΚΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1. Υπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ
Θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα
Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο
από 01.01.2010 έσο 31.12.2010, έπεηηα από αθξόαζε
θαη έγθξηζε ησλ ζρεηηθώλ Δθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ πεξί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο σο άλσ ρξήζεο
θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή.

2. Έγθξηζε ησλ πξάμεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ πνπ έγηλαλ θαηά ηελ δηαρεηξηζηηθή
πεξίνδν 2010 ( 1/1 – 31/12/2010).
3. Απαιιαγή ησλ Κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή από
θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ, ηε ζύληαμε θαη ηνλ έιεγρν
ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο
ρξήζεο 01.01.2010 έσο 31.12.2010
4. Έγθξηζε ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ γηα ην 2010 θαη πξνέγθξηζε απηώλ γηα
ην 2011
5. Δθινγή δύν Οξθσηώλ Διεγθηώλ – Ινγηζηώλ
ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ γηα ηνλ έιεγρν ησλ
Δηήζησλ
θαη
Δμακεληαίσλ
Οηθνλνκηθώλ
Θαηαζηάζεσλ ( Δηαηξείαο θαη Δλνπνηεκέλσλ ) από
01.01.2011 έσο 31.12.2011 θαη θαζνξηζκόο ηεο
ακνηβήο ηνπ.
6.….Φνξήγεζε αδείαο , ζύκθσλα κε ην άξζξν 23
παξ.1 ηνπ Θ.Λ. 2190/20 ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ζηνπο Γηεπζπληέο
απηήο λα κεηέρνπλ ζηα Γηνηθεηηθά Σπκβνύιηα ή ζηε
δηνίθεζε άιισλ ζπλδεδεκέλσλ, θαηά ηελ έλλνηα
ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Θ.Λ. 2190/20, εηαηξεηώλ,
θαζώο θαη λα ελεξγνύλ πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε
θάπνηνλ από ηνπο ζθνπνύο πνπ επηδηώθεη ε
Δηαηξεία.

ΞΔΟ

ΘΑΡΑ

ΑΞΝΣΖ

7.… Δθινγή Λένπ Γηνηθεηηθνύ ιόγσ
ζεηείαο ηνπ.

ιήμεσο

ηεο

8.……Γηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο.
Α .ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΚΑΙ ΧΗΦΟΥ

Δγθξίλσ από ηώξα θάζε ελέξγεηα ηνπ/ησλ αλσηέξσ αληηπξνζώπνπ/σλ κνπ, πνπ ζα γίλεη ζηα
πιαίζηα ηεο παξνύζαο εμνπζηνδόηεζεο, σο λόκηκε, έγθπξε θαη ηζρπξή θαη σο εάλ είρε επηρεηξεζεί
από εκέλα.
Ζ παξνύζα δελ ηζρύεη εθόζνλ παξεπξεζώ ν ίδηνο ζηελ αλσηέξσ Γεληθή Σπλέιεπζε ή εθόζνλ
γλσζηνπνηήζσ ζηελ Δηαηξία ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 23ε Ηνπλίνπ 2011 έγγξαθε αλάθιεζε ηεο
παξνύζαο.
Ζκεξνκελία …………………..
Ο/Ζ ΚΔΤΟΦΟΣ
Υπνγξαθή ………………….
Τν παξόλ έληππν, αθνύ ζπκπιεξσζεί θαη ππνγξαθεί, πξέπεη λα απνζηαιεί ζηα Θεληξηθά Γξαθεία ηεο
Δηαηξίαο, νδόο Θεθηζνύ 41 Αζήλα (Υπεξεζία Δμππεξέηεζεο Κεηόρσλ), ην αξγόηεξν κέρξη ηελ
…………………………………………………………….2011

