
 

              ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ AS COMPANY ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

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.)  

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η 

οποία θα συνέλθει την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 και θα διεξαχθεί ως 

προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από 

Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference) και ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε 

αυτή ή/και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή θα 

διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018. 

Σε περίπτωση διορισμού αντιπροσώπου, εξουσιοδοτώ τον/την: 
 (1)  
(1) Τον / την κ. ............................................του....................................., με 

το......................................ΑΔΤ/διαβατήριο, με διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.................................................................και κινητό τηλέφωνο........................ ή / και  

(2) Τον / την κ. ............................................του....................................., με 

το......................................ΑΔΤ/διαβατήριο, με διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου..................................................................και κινητό τηλέφωνο........................ ή / και  

(3) Τον / την κ. ............................................του....................................., με 

το......................................ΑΔΤ/διαβατήριο, με διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου..................................................................και κινητό τηλέφωνο........................  

 

να με αντιπροσωπεύσ….., κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της AS 

COMPANY ΑΕ, που θα συνέλθει με τηλεδιάσκεψη την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 11:00, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή, μετά διακοπή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει 

για λογαριασμό μου, με το σύνολο των μετοχών, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή 

από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), κατά την Ημερομηνία 

Καταγραφής (όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ώστε να 

λάβει μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει κατά την απόλυτη κρίση του/της/ ή τις ακόλουθες 

οδηγίες μου, αναφορικά με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, ως ακολούθως:  

 

 



  
 

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΥΠΕΡ              

του σχεδίου

ΚΑΤΑ                      

του σχεδίου
ΑΠΟΧΗ

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2020-31.12.2020, με τις

σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης

1.1.2020–31.12.2020.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την

εταιρική χρήση 1.1.2020–31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και

απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ.

γ’ του Ν. 4548/2018.

4. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση

1.1.2020–31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018. 

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την

εταιρική χρήση 1.1.2020–31.12.2020 

6. Προέγκριση/ καθορισμός καταβολής αμοιβών και παροχών στα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και μέχρι την τακτική γενική

συνέλευση του 2022.

7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου,

σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

8. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης 2021 και

έγκριση της αμοιβής αυτής. 

9. Εκλογή ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση

αντίστοιχου παραιτηθέντος μέλους. 

10. Ορισμός του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου,

σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4706/2020

και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

11. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρίας, περί σκοπού, με

την προσθήκη νέων επιχειρηματικών αντικειμένων.

12. Τροποποίηση των άρθρων 10 και 12 του καταστατικού της Εταιρίας, περί

σύνθεσης και συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ., με την αύξηση των μελών και

προσθήκη πρόβλεψης για έναν μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και ένα

εκτελεστικό Αντιπρόεδρο.

13. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

14. Έγκριση αγοράς από την Εταιρία ιδίων μετοχών της, μέχρι ποσοστού 5 % επί

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με κατώτατη τιμή

κτήσης 0,50 €/ μετοχή και ανώτατη τιμή κτήσης 4,00 €/ μετοχή,  σύμφωνα 

με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

Δεν απαιτείται ψηφοφορία

 
 

[Παρακαλούμε, όπως σημειώσετε, με ‘x’ τις σχετικές οδηγίες σας, εφόσον υπάρχουν. Σε 

περίπτωση που δεν παράσχετε συγκεκριμένες οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος 

ψήφου, θεωρείται ότι ο αντιπρόσωπό σας εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά τη διακριτική του 

ευχέρεια.] 

 
 
 
Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρία 
τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής 
Συνέλευσης. 



Με την παρούσα δηλώνω ότι: (Α) εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του/των ως άνω 
εξουσιοδοτούμενου/ων σχετικά με την παραπάνω εντολή. (Β) Έχω λάβει γνώση του εγγράφου 
της Εταιρείας με τον τίτλο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ», το οποίο 
βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ir.ascompany.gr/el/home/, το 
περιεχόμενο του οποίου αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. (Γ) Έχω λάβει τη πλήρη και ανεπιφύλακτη 
συγκατάθεση του/ των εξουσιοδοτούμενου/ων, για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που 
διαβιβάζω με την παρούσα στην Εταιρεία, ως προς τους σκοπούς διαβίβασης και χρήσης, 
σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο. 

 

........................, ........................... 2021  
(Τόπος, ημερομηνία) 
 
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα 

 

 

 

 

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

Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να αποσταλεί σαρωμένο, μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο investors@ascompany.gr, τουλάχιστον 

σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης της Γενικής 

Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής). 

 


