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ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΓΡΑΦΟΝΣΟ ΜΔΣΟΥΟΤ 

Δπώλπκν/Δπσλπκία: ....................................... ...................................................................... 

Όλνκα: .................... ................................. Παηξώλπκν:.................................................. 

Γηεύζπλζε / Έδξα:.................................................................................................. 

Οδόο:   .................. .....    Αξηζκόο: .......................    Σαρ. Κώδηθαο: ............................... 

Αξηζκόο Σειεθώλνπ: .................. ....................................................................................... 

Αξηζκόο κεξίδαο  Α Σ: ........ ........................................................................................... 

 

Αξηζκόο Κνηλώλ Μεηνρώλ: ....................................................................................... 

Ο ππνγξάθσλ Μέηνρνο, κε ηελ παξνύζα παξέρσ 

□ ζηνλ θ. ………………………., ή ζηνλ θ. …………………… ή ζηνλ θ. …………………….. 

ή □ (ζςμπληπώνεηαι ζηην πεπίπηυζη πος επιθςμείηε άλλο ππόζυπο ηηρ απεζκείαρ ζαρ) 

1.   ζηνλ/ζηελ ......................... ηνπ........................., θάηνηθν.................., νδόο.................... αξ. 

........ θάηνρν ΑΓΣ/Γηαβαηεξίνπ.................................   πνπ   εθδόζεθε ηελ  από ην    

2      ζηνλ/ζηελ       ........................       ίνπ       ........ ,      θάηνηθν  ,  νδόο      αξ ,   θάηνρν  

ΑΓΣ/Γηαβαηεξηνπ     .....................    πνπ εθδόζεθε ηελ από ην   

3.     ζηνλ/ζηελ      .........................      ηνπ      .......... ,     θάηνηθν.................... 

νδόο............................ αξ. ....... θάηνρν  ΑΓΣ/Γηαβαηεξίνπ.....   πνπ εθδόζεθε ηελ................ από 

ην........ 

ηελ εληνιή, ηελ πιεξεμνπζηόηεηα θαη ην δηθαίσκα όπσο, ελεξγώληαο από θνηλνύ ή ν θαζέλαο 

ρσξηζηά, κε αληηπξνζσπεύζνπλ ζηελ ΄Δθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο 

«ΑΡΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Α.Δ.», ε νπνία ζα ζπλέιζεη ηελ 11ε Απξηιίνπ 

2017, εκέξα Μεγάιε Σξίηε θαη ώξα 12:00, ζηελ έδξα ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο 

«ΑΡΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Α.Δ.», 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) καηά ηην ημεπομηνία 

καηαγπαθήρ για ηα αναθεπόμενα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ καηά ηην απόλςηη 

κπίζη ηηρ/ηος/ηοςρ ή ζύμθωνα με ηιρ ακόλοςθερ οδηγίερ μος (ζςμπληπώνεηαι ζηην 

πεπίπηυζη πος επί όλυν ή οπιζμένυν θεμάηυν ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ παπέσονηαι οδηγίερ 

τήθος ππορ ηο ανηιππόζυπο) 

 

ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΤΠΔΡ ΚΑΣΑ      ΑΠΟΥΗ 

1) Έκδοζη  Κοινού Ομολογιακού Δανείος ποζού εςπώ μέσπι 

ζαπάνηα οκηώ εκαηομμςπίυν εςπώ (48.000.000 €), 

εμππαγμάηυρ εξαζθαλιζμένος, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος 

ν. 3156/2003, υρ ιζσύει,   με ζκοπό ηην ανασπημαηοδόηηζη 

ςθιζηάμενος διμεπούρ δανειζμού ηος εκδόηη. 

 

 

 

   

 

 

2)  Παποσή εξοςζιοδόηηζηρ ππορ ηο Διοικηηικό Σςμβούλιο ηηρ 

Εηαιπείαρ για ηον καθοπιζμό ηυν ειδικόηεπυν όπυν ηος ανυηέπυ 

ομολογιακού δανείος. 

 

   

3)   Ενημέπυζη για αποθάζειρ ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος    

4)   Λοιπά θέμαηα και ανακοινώζειρ.. 

 

 

1) Λοιπά θέμαηα και ανακοινώζειρ.  

 

 

   

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 ηνλ ίδην. 

Η παξνύζα δελ ηζρύεη εθόζνλ παξεπξεζώ ν ίδηνο ζηελ αλσηέξσ Γεληθή πλέιεπζε ή εθόζνλ 

γλσζηνπνηήζσ ζηελ Δηαηξεία ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 07
ε
 Απξηιίνπ 2017 έγγξαθε αλάθιεζε 

ηεο παξνύζαο. 

                       Ηκεξνκελία.............................. 

        Ο/Η ΜΔΣΟΥΟ 

                      Τπνγξαθή..............................   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Το παπόν έντςπο, αυού σςμπληπωθεί και ςπογπαυεί, ππέπει να αποσταλεί στον 

Κεντπικά Γπαυεία τηρ Εταιπίαρ, θέση Τζήμα, Κοπωπί Αττικήρ (Υπηπεσία Εξςπηπέτησηρ 

Μετόσων), το απγότεπο μέσπι την Παπασκεςή, 07 Αππιλίος 2017 


