
 
 

              ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ 

 

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

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «AS COMPANY AE» 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.)  
 

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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «AS COMPANY Α.Ε» στις 25 Ιουνίου 2021, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, 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

  

 

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 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 24.06.2021. 

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 

mailto:investors@ascompany.gr


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

11:00 της 23.06.2021. 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 Τακτική 

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 25.06.2021. 

 

 

 

........................, ........................... 2021  
(Τόπος, ημερομηνία) 
 
 

 

 

 

 

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


