ΕΝΤΥΠΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 05/01/2011
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………..…………………………………………………………………………………………….
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ/ Ε∆ΡΑ:…………………………………………………………………………………………………………………………. …………….
Α.∆.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:………………………………………………………………………………………………............................. …………….
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:………………………………..……………………………………………………………………………………………… …………….
ΜΕΡΙ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ:………………………….……………………………………………………………………………………………. …………….
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:……………………………………………………………………………………………………………… ……………..
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ: (για νοµικά πρόσωπα µόνο)
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.∆.Τ.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
(να περιγραφεί επαρκώς, π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και
χωρίς τη σύµπραξη του άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός
αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο
δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.)
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ

T : +30 210 6251565 F : +30 210 6251910

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΑΝΑ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Αλλαγή Έδρας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας.
ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σηµειώστε µε Χ την επιλογή σας

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της συγχώνευσης των εταιρειών «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και «ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» µε απορρόφηση της δεύτερης από την
πρώτη και ορισµός εκπροσώπου της εταιρείας µας για την υπογραφή της συµβολαιογραφικής πράξης
συγχώνευσης ως και κάθε άλλου εγγράφου απαραίτητου για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σηµειώστε µε Χ την επιλογή σας

3. Εκλογή νέου ∆.Σ. της εταιρείας.
ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

Σηµειώστε µε Χ την επιλογή σας

Σας γνωρίζω ότι έχω ενηµερώσει τον / τους αντιπρόσωπο/ους µου σχετικά µε την υποχρέωση γνωστοποίησης
σύµφωνα µε το άρθρο 28α, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.Το παρόν ισχύει για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της εταιρίας η οποία θα λάβει χώρα την 05/01/2011 καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, µετά
διακοπή ή µετ’ αναβολή αυτής.
Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία µε τους
ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το
έντυπο αυτό κατατίθεται συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον µέτοχο στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων
της Εταιρείας στη διεύθυνση: Ελαιών 54, 14564, Ν. Κηφισιά, ή αποστέλλεται στο fax: 210-6251910 τρεις (3)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να µεριµνά για την
επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισµού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την
Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210- 6251565.
Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3)
ηµέρες πριν από την αντίστοιχη ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
……………….., ……./12/ 2010
Ο / Η εξουσιοδοτών / ούσα,
…………………………………
(υπογραφή – ονοµατεπώνυµο & σφραγίδα για νοµικό πρόσωπο)
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