
1 / 1 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
Α.Ε.» ΣΤΙΣ 02/07/2019 Ή ΤΥΧOΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΜΕΤ’ ΑΝΑΒΟΛΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΥΤΩΝ 

 
Προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 

Τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων 
Σολωμού 20, Άλιμος, Τ.Κ. 174-56 

 
Επώνυμο (μόνο για φυσικά πρόσωπα)  

Επωνυμία (μόνο για νομικά πρόσωπα)  

Όνομα (μόνο για φυσικά πρόσωπα)  

Εκπρόσωπος (μόνο για νομικά πρόσωπα)  

Πατρώνυμο (μόνο για φυσικά πρόσωπα)  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας (μόνο για νομικά πρόσωπα)  

Διεύθυνση (μόνο για φυσικά πρόσωπα)  

Έδρα (μόνο για νομικά πρόσωπα)  

ΑΔΤ/ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ (μόνο για φυσικά πρόσωπα)  

ΑΦΜ (μόνο για νομικά πρόσωπα)  

Τηλέφωνο  

Μερίδα ΣΑΤ  

Αριθμός μετοχών και ψήφων  

 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο υπογράφων Μέτοχος της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. με την παρούσα δηλώνω ότι στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς και σε 
τυχόν Επαναληπτικές αυτής, θα με εκπροσωπήσουν οι κάτωθι: 
1.  
2.  
 
Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπου 
να περιγραφεί με ακρίβεια ο τρόπος με τον οποίο θα ψηφίσουν οι περισσότεροι αντιπρόσωποι. 
Π.χ.: όλοι οι αντιπρόσωποι θα πρέπει να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση και θα ενεργήσουν από κοινού. Ή οι αντιπρόσωποι 
εξουσιοδοτούνται να ενεργήσουν χωριστά. Σε περίπτωση προσέλευσης περισσοτέρων του ενός από αυτούς, ο πρώτος εμφανισθείς αποκλείει 
τους επόμενους.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ψηφοφορία και Οδηγίες άσκησης του δικαιώματος ψήφου ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 

1. Έγκριση της απόφασης του ΔΣ για την εισφορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» που 
κατέχει η Εταιρεία σε υπό ίδρυση 100% θυγατρική αυτής. 

 
ΥΠΕΡ  ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

    

 
2. Ανακοίνωση και Έγκριση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων. Έγκριση των 

Διοικητικών Συμβουλίων της εταιρείας που προέκυψαν μετά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της 23ης Ιουλίου 2018, 6ης Μαρτίου 
2019 και 31ης Μαΐου 2019. 

 
ΥΠΕΡ  ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

    
 

3. Διάφορες ανακοινώσεις. 
 
Ημερομηνία: ___/06/2019 
Ο μέτοχος 
 
 
 
(υπογραφή) 
(θεώρηση από αστυνομία ή από ΚΕΠ) 
(για τις εταιρείες υποχρεωτικά και σφραγίδα)  


