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ΕΝΤΥΠΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ 

ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 
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 κατ’ επιλογή), για να συµµετάσχει/ουν στο 
όνοµα και για λογαριασµό µου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα 
συνέλθει στις 17 ∆εκεµβρίου 2010, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα γραφεία 
της έδρας της, καθώς επίσης και σε όλες τις µετ’ αναβολή ή επαναληπτικές αυτής 
Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων, οποτεδήποτε και εάν συγκληθούν και 
πραγµατοποιηθούν αυτές νόµιµα, και να ψηφίσει/ουν για τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης, ως ακολούθως: 
 
Για το µόνο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:  
«Κάλυψη της ιδίας συµµετοχής της Εταιρίας στο πλαίσιο της υπαγωγής της 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, 
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισµό µονάδας παροχής υπηρεσιών 
εφοδιαστικής αλυσίδας, µε το κίνητρο της επιχορήγησης. 
 
ΥΠΕΡ    –      ΚΑΤΑ    –     ΑΠΟΧΗ 
(διαγράφονται τα µη ισχύοντα) 
 
 (Τόπος) ..............................., (Ηµεροµηνία) ......................... 2010 
 



______________________ 
(υπογραφή) 
______________________________ 
(ονοµατεπώνυµο) / (επωνυµία) ή Σφραγίδα 
 
Επισηµάνσεις: 
1. Για τη συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να 
υπάρχει κατά την έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν αυτή (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 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 τον µέτοχο, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, (Τµήµα Εξυπηρέτησης 
Μετόχων, υπεύθυνη κα Τανακίδου Αγγελική.) 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 του υπογράφοντος έγγραφα. 5. Η 
παρούσα δεν θα ισχύσει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στη Γενική 
Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως. 
                           
 
 


