
 
 

              ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «AS COMPANY AE» ΤΗΣ 22ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
 

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «AS COMPANY Α.Ε» 
 

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία   
Στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ΑΔΤ) νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν  

 
(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)  
 

Διεύθυνση / Έδρα (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Νομός)  
 

ΑΔΤ (φυσικά πρόσωπα)/ΑΡ.ΓΕΜΗ (νομικά πρόσωπα)  
 

Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου  
 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  
 

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)   
Αριθμός μετοχών 
 
(ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε 

ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους 

Μετόχους.)  
 

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ:  

[Παρακαλούμε σημειώστε με ένα √ το ανάλογο κουτί]: 

 Την ψήφο μου 

 Την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ 

 

 

επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «AS COMPANY Α.Ε» στις 22 Δεκεμβρίου 

2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ως ακολούθως: 
 

α/α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΥΠΕΡ                  

του σχεδίου 

απόφασης  

ΚΑΤΆ                

του σχεδίου 

απόφασης  

  
ΑΠΟΧΗ 

1. 

  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 

το ποσό των 74.509,17 € με κεφαλαιοποίηση 

αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με αύξηση της 

ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,00568 

λεπτά. 

      

2. 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 

το ποσό των 2.944.475,43 €, με κεφαλαιοποίηση 

κερδών προηγουμένων χρήσεων, με την αύξηση 

της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,22432 

λεπτά. 

      

3. 

Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της 

Εταιρείας, περί κεφαλαίου, για την προσαρμογή 

του σύμφωνα με τις αποφάσεις επί των 

προηγούμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 

περί αύξησης του κεφαλαίου. 

      

  

 

 



Επισημάνσεις: 

1. Το πρωτότυπο του παρόντος εντύπου, με θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια Αρχή πρέπει να 

αποσταλεί και να περιέλθει στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: οδός Ιωνίας, 

Τ.Θ 176, Τ.Κ 57013, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ή στο fax: +30 2310 572 074, ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@ascompany.gr, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες 

πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11:00 της 

21.12.2020. 

2. Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο 

μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να περιέλθει στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ 

(48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 

11:00 της 20.12.2020. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην 

ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση. 

3. Η παρούσα επιστολική ψήφος δύναται να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο υποβλήθηκε εφόσον 

ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος του μετόχου συμμετάσχει αυτοπροσώπως μέσω τηλεδιάσκεψης στην Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων και την ανακαλέσει τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από της συνεδρίαση της 

Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10:00 π.μ. της 22.12.2020. 

 

 

 

........................, ........................... 2020  
(Τόπος, ημερομηνία) 
 
 

 

 

 

 

.........................................................    
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο μετόχου  
ή στοιχεία Νομικού προσώπου μετόχου & υπογραφή και ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου) 
 
 

mailto:investors@ascompany.gr

