
 

ΕΝΤΥΠΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26/6/2015 

 
Ο κάτωθι υπογραφόµενος µέτοχος της Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ∆ιατροφής Α.Β.Ε.Ε. 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
(για νοµικά πρόσωπα): 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:  

Α∆Τ / ΑΡ.Μ.Α.Ε  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ∆ΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ:  

 
ορίζω µε το παρόν αντιπρόσωπο/ους: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ 
(µπορούν να οριστούν έως 3) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α∆Τ 

1.    

2.    

3.    

και τον/ους εξουσιοδοτώ όπως παραστεί/ούν αντ’ εµού και για λογαριασµό µου, στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση της "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ∆ιατροφής Α.Β.Ε.Ε.", που θα πραγµατοποιηθεί στην έδρα της 
Εταιρείας στο Ζευγολατιό, ∆ήµου Βόχας Κορινθίας, την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00 µ.µ. 
ή οπουδήποτε και οποτεδήποτε ήθελε πραγµατοποιηθεί, σε περίπτωση µαταίωσης ή επανάληψής της, να 
συµµετάσχει στη συζήτηση, να ασκήσει κάθε δικαίωµά µου ως µετόχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της 
Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσει αντ’ εµού και για λογαριασµό µου επί των θεµάτων της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης ως ακολούθως: 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 

1) Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών 
Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014, µε 
τις σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών. 

    

2) Έγκριση ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2014.     

3) Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη 
διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014 – 
31/12/2014). 

    

4) Έγκριση αµοιβών και άλλων παροχών προς τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 
31/12/2014 και προέγκριση αµοιβών και άλλων παροχών προς 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα χρήση 
(1/1/2015 – 31/12/2015). 

    

5) Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 
31/12/2015 και έγκριση της αµοιβής τους. 

    

6) Χορήγηση αδείας σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 
2190/1920 στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και σε 
διευθυντές της Εταιρείας, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια 
ή στην διεύθυνση (συνδεδεµένων) εταιρειών που επιδιώκουν 
όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 

    

7) Επικύρωση εκλογής µέλους ∆.Σ. σε αντικατάσταση.     

8) Λήψη απόφασης και έγκριση για την παράταση της διάρκειας 
της Εταιρείας µε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του 
Καταστατικού της Εταιρείας. 

    



 

9) Αναδιάρθρωση µακροπρόθεσµων τραπεζικών δανείων.     

10) Συγχώνευση µε θυγατρικές εταιρείες.     

11) Τροποποίηση της Σύµβασης προµήθειας τροφών ΠΕΡΣΕΥΣ 
Α.Β.Ε.Ε. – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 

    

12)  ∆ιάφορα θέµατα και Ανακοινώσεις.     

 
Παρακαλούµε σηµειώστε µε ένα √ την ψήφο σας 
ή 
Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(Ο µέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόµενος µε το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά την κρίση 
του, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριµένης εξουσιοδότησης 
µε βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007) 
 
Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενηµερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους µου σχετικά µε την υποχρέωση 
γνωστοποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28α παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920. 
 
Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισµού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων 
 
Στην περίπτωση ορισµού περισσότερων του ενός αντιπροσώπου ισχύουν τα κάτωθι 
 

Όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού  

Καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύµπραξη του άλλου  

Σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων 
όλοι ενεργούν από κοινού 

 

Παρακαλούµε σηµειώστε µε ένα √ την επιλογή σας 
ή 
Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Η 

παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν την 

αντίστοιχη ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας. 

____/___ /2015 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος 
 
 
 

[υπογραφή & σφραγίδα (για νοµικό πρόσωπο)] 
 
Παρακαλούµε το παρόν να αποσταλεί στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας:  
Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, ∆ήµος Βόχας, Τ.Κ. 200 01. 
Η λήψη του από την Εταιρεία θα πρέπει σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν 2190/1920 ως ισχύει να 
γίνει τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι µέχρι 
την 23/6/2015.  
 


