
 
«AS COMPANY A.E.» 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ 
Α.Μ.Α.Ε.: 22949/06/Β/90/107 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ 

ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 
Ο υπογράφων µέτοχος της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «AS COMPANY 
A.E.» (η «Εταιρεία») 
Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία:_______________________________________ 
∆ιεύθυνση / Έδρα:________________________________________________ 
Αρ.Ταυτότητας/Αρ.∆ιαβατηρίου: ____________________________________ 
Αριθ. Τηλεφώνου: ________________________________________________ 
Αριθµός Μετοχών:________________________________________________ 
Αριθµός µερίδας ΣΤΑ:_____________________________________________ 
Χειριστής:_______________________________________________________ 
Με την παρούσα εξουσιοδότηση: 
∆ιορίζω τον/την ή τους/τις: 
1) ……...........................……………………… του ......................., κάτοικο ................., 
οδός ......................... αρ. ..........., µε Α∆Τ: ..................................................., ή / και 
2) ……...........................……………………… του ......................., κάτοικο ................., 
οδός ......................... αρ. ..........., µε Α∆Τ: ..................................................., ή / και 
3) ……...........................……………………… του ......................., κάτοικο ................., 
οδός ......................... αρ. ..........., µε Α∆Τ: ..................................................., ή / και 
ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπό/ους µου, που έχουν δικαίωµα να ενεργούν 
[χωριστά] – [από κοινού] (διαγράφεται το µη ισχύον), για να συµµετάσχει/ουν στο 
όνοµα και για λογαριασµό µου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα 
συνέλθει στις 26 Απριλίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της 
έδρας της και να ψηφίσει/ουν για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ως 
ακολούθως: 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
1.  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας 
για την χρήση 2011 (1/1 – 31/12/2011) µε τις σχετικές εκθέσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.  
ΥΠΕΡ    –      ΚΑΤΑ    –     ΑΠΟΧΗ 
(διαγράφονται κατά περίπτωση τα µη ισχύοντα) 
2.  Απόφαση περί διανοµής των κερδών της χρήσης 2011 και καθορισµός 
ηµεροµηνίας διανοµής µερισµάτων.  
ΥΠΕΡ    –      ΚΑΤΑ    –     ΑΠΟΧΗ 
3.  Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα 
πεπραγµένα της χρήσης 2011.  
ΥΠΕΡ    –      ΚΑΤΑ    –     ΑΠΟΧΗ 



4.  Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωµατικού για την 
οικονοµική χρήση 2012 και έγκριση της αµοιβής των.  
ΥΠΕΡ    –      ΚΑΤΑ    –     ΑΠΟΧΗ 
5.  Έγκριση των καταβληθεισών αµοιβών στα εκτελεστικά και µη εκτελεστικά 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2011 και καθορισµός αµοιβών 
για το έτος 2012. 
ΥΠΕΡ    –      ΚΑΤΑ    –     ΑΠΟΧΗ 
6.  Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου λόγω λήξης θητείας του υφιστάµενου. 
ΥΠΕΡ    –      ΚΑΤΑ    –     ΑΠΟΧΗ 
7.  Εκλογή µέλους Ελεγκτικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 37 του ν. 3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002.  
ΥΠΕΡ    –      ΚΑΤΑ    –     ΑΠΟΧΗ 
8.  Λοιπές ανακοινώσεις  
ΥΠΕΡ    –      ΚΑΤΑ    –     ΑΠΟΧΗ 
 
Η παρούσα ισχύει/ δεν ισχύει (διαγράφεται ανάλογα) και σε όλες τις µετ’ 
αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων, 
οποτεδήποτε και εάν συγκληθούν και πραγµατοποιηθούν αυτές νόµιµα. 
 
∆ηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση της Πρόσκλησης για την ως άνω Γ.Σ., η οποία 
είναι αναρτηµένη στον ιστότοπο της Εταιρίας και εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια 
του/ των αντιπροσώπου/ αντιπροσώπων µου, η οποία θα λάβει χώρα σύµφωνα µε 
την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόµιµη, έγκυρη και ισχυρή. 
 
 
 (Τόπος) ..............................., (Ηµεροµηνία) ......................... 2012 
 
 
______________________ 
(υπογραφή) 
 
______________________________ 
(ονοµατεπώνυµο) / (επωνυµία) ή Σφραγίδα 
 
 
 
Επισηµάνσεις: 
1. Για τη συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά 
την έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της γενικής 
συνέλευσης, δηλ. την 21.04.2012 (ηµεροµηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν µετοχές 
καταχωρηµένες στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε», δεν 
χρειάζεται να προβούν σε δέσµευση των µετοχών τους ούτε στην τήρηση άλλης ανάλογης 
διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το 
χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής και στην 
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στην 
Γενική Συνέλευση. 
2. Προκειµένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνοµα της εταιρίας και 
την/τις υπογραφή/ές των εξουσιοδοτηµένου/ων νοµίµων εκπροσώπου/ων της και να 
συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νοµιµοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.  
3. Στην περίπτωση από κοινού κυρίων µετόχων, πληρεξούσιο µπορεί να δώσει µόνο ο 
µέτοχος του οποίου το όνοµα εµφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.  
4. Παρακαλούµε το παρόν «Έγγραφο ∆ιορισµού Πληρεξουσίου-Αντιπροσώπου», 
συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο, να κατατεθεί από το µέτοχο, στα Κεντρικά Γραφεία της 
Εταιρίας, (Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Αγγελική Τανακίδου) τουλάχιστον 
τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, µαζί το 
αποδεικτικό έγγραφο της µετοχικής ιδιότητας του αντιπροσωπευόµενου µετόχου (σχετική 



έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε. ΑΕ») και τα σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα του 
υπογράφοντος.  
5. Η παρούσα δεν θα ισχύσει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση 
και το δηλώσετε εγκαίρως. 


