
 
 

 

ΦΗΦΟΔΕΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΗΗ ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΟ/ΧΝ 

ΦΗΦΟΤ ΜΕΣΟΥΟΤ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ», ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΧΝ ΜΕΣΟΥΧΝ, ΣΗ 26
ης

 

ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2013 

 

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

 

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

ΑΝΧΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»: 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ / ΕΠΧΝΤΜΙΑ: ……....………………………………….……  

…………………………………………………….………………………………….… 

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

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

ΑΡ. ΜΕΣΟΥΧΝ: ....…………………………………………………………………….  

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

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΞΙΧΝ: ...………………….…………………………………..  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ/ΧΝ ΕΚΠΡΟΧΠΟΤ/ΧΝ: 

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

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

 

 

Φεθίδσ κε ην ζύλνιν ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο κεηνρέο ηεο «Γ.Ε. 

ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», ησλ νπνίσλ είκαη θύξηνο ή έρσ εθ ηνπ 

λόκνπ ή από ζύκβαζε δηθαίσκα ςήθνπ, ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 

Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο εηαηξείαο ηελ 26
ε
 Απξηιίνπ 2013, σο εμήο: 

 

1) Τπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ Εηήζησλ 

Ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1/1/2012 – 31/12/2012, κεηά 

από αθξόαζε θαη έγθξηζε ησλ Εθζέζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ 

Ειεγθηή – Λνγηζηή, επί ησλ αλσηέξσ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.  

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 

   

*εκεηώζηε κε Υ ηελ επηινγή ζαο 

 

 

2) Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ – 

Λνγηζηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 1/1/2012 – 

31/12/2012 θαζώο θαη γηα ηε ζύληαμε ησλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ 

Εηήζησλ Ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ρξήζεο 1/1/2012 – 31/12/2012. 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 

   

*εκεηώζηε κε Υ ηελ επηινγή ζαο 

 

 



 
 

 

3) Εθινγή Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξσκαηηθώλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 1/1-

31/12/2013 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 

   

*εκεηώζηε κε Υ ηελ επηινγή ζαο 

 

4) Έγθξηζε ακνηβώλ θαη απνδνρώλ ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ εηαηξηθή 

ρξήζε 2012. 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 

   

*εκεηώζηε κε Υ ηελ επηινγή ζαο 

 

5) Έγθξηζε αληηθαηάζηαζεο παξαηηεζέλησλ κειώλ ηνπ Δ.. κε απνθάζεηο ηνπ Δ.. 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 

   

*εκεηώζηε κε Υ ηελ επηινγή ζαο 

 

6) Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 19 («ύλζεζε θαη Θεηεία ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ») ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο. 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 

   

*εκεηώζηε κε Υ ηελ επηινγή ζαο 

 

7) Εθινγή λένπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο θαη νξηζκόο αλεμάξηεησλ κειώλ ηνπ. 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 

   

*εκεηώζηε κε Υ ηελ επηινγή ζαο 

 

8) Εθινγή κειώλ Επηηξνπήο Ειέγρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 λ. 3693/2008 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 

   

*εκεηώζηε κε Υ ηελ επηινγή ζαο 

 

9) Πξνέγθξηζε ακνηβώλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηηο επόκελεο ρξήζεηο 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 

   

*εκεηώζηε κε Υ ηελ επηινγή ζαο 

 



 
 

 

10) Παξνρή αδείαο θαη’ άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 ζε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο λα κεηέρνπλ ζηα Δηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε δηνίθεζε άιισλ 

εηαηξεηώλ πνπ επηδηώθνπλ παξεκθεξείο κε ηελ Εηαηξεία ζθνπνύο 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 

   

*εκεηώζηε κε Υ ηελ επηινγή ζαο 

 

11) Παξνρή αδείαο γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ ηεο Εηαηξείαο κε πξόζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23
α
 Κ.Ν. 2190/1920 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 

   

*εκεηώζηε κε Υ ηελ επηινγή ζαο 

 

12) Παξνρή αδείαο γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ κεηαμύ ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ Εηαηξεία 

εηαηξεηώλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42
ε
 παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη πξνζώπσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23
α
 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 

   

*εκεηώζηε κε Υ ηελ επηινγή ζαο 

 

13) Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο αγνξάο ηδίσλ κεηνρώλ από ηελ Εηαηξεία θαηά ην άξζξν 16 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920 θαη παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζην Δηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 

   

*εκεηώζηε κε Υ ηελ επηινγή ζαο 

 

14) Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο πξνο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην, θαηά ην άξζξν 13 παξ. 14 Κ.Ν. 

2190/1920, λα ζεζπίζεη πξόγξακκα δηάζεζεο κεηνρώλ ζε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

θαη πξνζσπηθό ηεο Εηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηή εηαηξεηώλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 42
ε
 παξ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, κε ηε κνξθή δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ 

(stock options) θαηά ην άξζξν 13 παξ. 13 Κ.Ν. 2190/1920, απμάλνληαο ελδερνκέλσο ην 

κεηνρηθό θεθάιαην θαη ιακβάλνληαο όιεο ηηο ινηπέο ζρεηηθέο απνθάζεηο 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 

   

*εκεηώζηε κε Υ ηελ επηινγή ζαο 

 

15) Δηάθνξεο απνθάζεηο θαη αλαθνηλώζεηο 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 

   

*εκεηώζηε κε Υ ηελ επηινγή ζαο 

 



 
 

 

(εκεηώλεηαη όηη ε εηαηξεία έρεη ππνρξέσζε λα αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο www.gedsa.gr, 

από ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξόζθιεζεο γηα ζύγθιεζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ηεο 26-4-2013 κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο αλσηέξσ Γεληθήο πλέιεπζεο, ζρέδην απόθαζεο γηα 

θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ πξνηείλεηαη ή εθόζνλ θακία απόθαζε δελ έρεη 

πξνηαζεί πξνο έγθξηζε, ζρόιην ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα θάζε ζέκα ηεο ελ ιόγσ 

εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηπρόλ ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ πξνηείλνπλ νη κέηνρνη, ακέζσο κεηά ηελ 

παξαιαβή ηνπο από ηελ εηαηξεία, ζύκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920). 

 

 

…………………………. 2013 

Ο κέηνρνο/Γηα ηνλ κέηνρν 

 

 

 

………………………………. 

(ππνγξαθή θαη νλνκαηεπώλπκν  

θαη ζθξαγίδα γηα λνκηθό πξόζσπν) 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.gedsa.gr/

