
 
 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ/ΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ 

ΣΗ «Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»  

ΣΗ 15
ης

 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 

 

(Παρακαλούμε ζυμπληρώζηε ηα ζηοιχεία που λείπουν ή διαγράψηε όζα δεν ιζχύουν)  

 

Ο θάησζη ππνγξάθσλ κέηνρνο / λόκηκνο εθπξόζσπνο κεηόρνπ ηεο «Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»: 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ / ΕΠΩΝΤΜΙΑ: ……....………………………………….……  

…………………………………………………….………………………………….… 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ / ΕΔΡΑ: ….……………….…………………………………………….  

Α.Δ.Σ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.: ..……………………………………………….………………….  

ΑΡ. ΜΕΣΟΥΩΝ: ....…………………………………………………………………….  

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΤΣΗ: ………………………………………………………………..  

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΞΙΩΝ: ...………………….…………………………………..  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ/ΩΝ: 

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

……………………………………………………… (Γηα λνκηθά πξόζσπα) 

 

Εμνπζηνδνηώ: 

 

 

Σνλ/Σελ θ ……………………………………………. ηνπ …………………., θάηνηθν 

…………………………………., νδόο ……………………, αξηζκ. …, θάηνρν ηνπ Α.Δ.Σ. 

…………………….πνπ εθδόζεθε από ………………………………………... 

 

ή/θαη  

 

Σνλ/Σελ θ ……………………………………………. ηνπ …………………., θάηνηθν 

…………………………………., νδόο ……………………, αξηζκ. …, θάηνρν ηνπ Α.Δ.Σ. 

…………………….πνπ εθδόζεθε από ………………………………………... 

 

ή/θαη  

 

Σνλ/Σελ θ ……………………………………………. ηνπ …………………., θάηνηθν 

…………………………………., νδόο ……………………, αξηζκ. …, θάηνρν ηνπ Α.Δ.Σ. 

…………………….πνπ εθδόζεθε από ……………………………………….., 

 

νη νπνίνη ελεξγνύληεο είηε από θνηλνύ ή ν θαζέλαο μερσξηζηά, λα κε αληηπξνζσπεύζνπλ θαηά 

ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο «Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» πνπ ζα ζπλέιζεη ζηηο 15 Μαξηίνπ 2016, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 16:30, 

ζηελ έδξα ηεο Εηαηξείαο ζην Δήκν Αηγάιεσ Αηηηθήο θαη ζηα επί ηεο νδνύ Κεθηζνύ, αξηζκ. 6, 

γξαθεία ηεο Εηαηξείαο, θαζώο θαη ζε νπνηαδήπνηε ηπρόλ επαλαιεπηηθή ή κεηά από δηαθνπή ή 

κεηά από αλαβνιή απηήο. 



 
 

 

Σξόπνο ςεθνθνξίαο (π.ρ. ζε πεξίπησζε νξηζκνύ πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο αληηπξνζώπσλ, όινη 

νη αληηπξόζσπνη ελεξγνύλ είηε από θνηλνύ είηε ν θαζέλαο μερσξηζηά, νπόηε ζε πεξίπησζε 

πξνζέιεπζεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο αληηπξνζώπσλ θαζέλαο εθ ησλ 

νπνίσλ ελεξγεί ρσξηζηά, ν πξώηνο απνθιείεη ην δεύηεξν θαη ηνλ ηξίην θαη ν δεύηεξνο ηνλ ηξίην 

θιπ): 

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

………………………………………………………………………………  

  

 

Θέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

1) Έθδνζε θνηλνύ έγραξηνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ πνζνύ επξώ ελληαθνζίσλ ηξηάληα ρηιηάδσλ 

(€ 930.000,00) εμαζθαιηζκέλνπ κε ελνρηθέο αζθάιεηεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

3156/2003, έσο ηηο 30/04/2016, θαη 

2) Εμνπζηνδόηεζε πξνο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Εηαηξείαο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ 

εηδηθόηεξσλ όξσλ ηνπ αλσηέξσ νκνινγηαθνύ δαλείνπ. 

 

 

Οδεγίεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ (π.ρ. ςήθνο θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 

ηνπ/ησλ αληηπξνζώπνπ/σλ, ζεηηθή ςήθνο ή αξλεηηθή ςήθνο επί ηνπ ζρεδίνπ απνθάζεσλ πνπ 

έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο θιπ): 

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

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

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

………………………………………………………… 

 

 

αο γλσξίδσ όηη έρσ ελεκεξώζεη ηνλ/ ηνπο αληηπξόζσπν/νπο κνπ ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε 

γλσζηνπνίεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 28
α
 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Σπρόλ αλάθιεζε ηνπ παξόληνο ζα είλαη έγθπξε εθόζνλ ζαο ηε γλσζηνπνηήζσ εγγξάθσο 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο. 

 

…………………… 2016 

Ο/Η εμνπζηνδνηώλ/νύζα 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 
(ππνγξαθή θαη νλνκαηεπώλπκν 

θαη ζθξαγίδα γηα λνκηθό πξόζσπν) 


