ΦΗΦΟΔΕΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΗΗ ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΟ/ΧΝ
ΦΗΦΟΤ ΜΕΣΟΥΟΤ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ», ΣΗΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΧΝ ΜΕΣΟΥΧΝ,
ΣΗ 28ης ΜΑΨΟΤ 2012
(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
Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο εηαηξείαο ηελ 28ε Μαΐνπ 2012, σο εμήο:
1) Σξνπνπνίεζε όξσλ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, πνζνύ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ
ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα νθηώ Επξώ (4.999.988 €).
ΤΠΕΡ

ΚΑΣΑ

ΑΠΟΥΗ

*εκεηώζηε κε Υ ηελ επηινγή ζαο
2) Σξνπνπνίεζε όξσλ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, πνζνύ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ
ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα Επξώ (4.999.980 €).
ΤΠΕΡ

ΚΑΣΑ

ΑΠΟΥΗ

*εκεηώζηε κε Υ ηελ επηινγή ζαο
3) Σξνπνπνίεζε όξσλ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, πνζνύ ελόο εθαηνκκπξίνπ Επξώ
(1.000.000 €).

ΤΠΕΡ

ΚΑΣΑ

ΑΠΟΥΗ

*εκεηώζηε κε Υ ηελ επηινγή ζαο
4) 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 Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ηεο 28-5-2012 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).
…………………………. 2012
Ο κέηνρνο/Γηα ηνλ κέηνρν

……………………………….
(ππνγξαθή θαη νλνκαηεπώλπκν
θαη ζθξαγίδα γηα λνκηθό πξόζσπν)

