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ΠΡΟ: «ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ Αμώμσμη Σευμική Εμπξοξβιξμηυαμική Νασςιλιακή 

Εςαιοεία» 

Ελεσρίμα, Θέρη Πικοξδάτμη 

Σμήμα Ενσπηοέςηρηπ Μεςόυχμ, Τπεύθσμξπ κξπ. Χοήρςξπ Αθημέληπ  

ςηλ: 210 55 65 000, fax: 210 55 65 009, 210 55 65 575  

 

Καςαβεβλημέμξ Μεςξυικό Κετάλαιξ: €16.166.971,04 

ύμξλξ Μεςξυώμ: 36.743.116, εκ ςχμ ξπξίχμ 34.176.280 είμαι κξιμέπ ξμξμαρςικέπ 

μεςξυέπ και 2.566.836 είμαι ποξμξμιξύυεπ άμεσ φήτξσ ξμξμαρςικέπ και μη 

μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ μεςξυέπ. 

Ομξμαρςική Ανία Μεςξυήπ: €0,44 

 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ 

 

Για ςη ρσμμεςξυή ρςημ Σακςική Γεμική σμέλεσρη ςηπ 26/6/2012 

(Παοακαλξύμε ρσμπληοώρςε ςα ρςξιυεία πξσ λείπξσμ ή διαγοάφςε όρα δεμ ιρυύξσμ) 

 

Ο / Η κάςχθι σπξγοάτχμ / σπξγοάτξσρα μέςξυξπ / μόμιμξπ εκποόρχπξπ μεςόυξσ ςηπ 

αμώμσμηπ εςαιοίαπ με ςημ επχμσμία «ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ Αμώμσμη Σευμική 

Εμπξοξβιξμηυαμική Νασςιλιακή Εςαιοεία» (η Εςαιοία): 

 

Επώμσμξ / Επχμσμία:___________________________________________________________ 

Όμξμα / Εκποόρχπξπ:___________________________________________________________ 

Παςοώμσμξ / Τπεύθσμξπ Επικξιμχμίαπ:____________________________________________ 

Αοιθμ. ΑΔΣ / Διαβαςηοίξσ:_______________________________________________________ 

Διεύθσμρη / Έδοα:______________________________________________________________ 

Σηλέτχμξ:_____________________________________________________________________ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΤΣΗ:____________________________________________________ 

 

Μεςξυή Αοιθμόπ Μεςξυώμ (Κξιμώμ) 

«ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ Αμώμσμη 

Σευμική Εμπξοξβιξμηυαμική Νασςιλιακή 

Εςαιοεία» 

 

GRS131003006 

 

 

 

Ο / Η κάςχθι σπξγοάτχμ μέςξυξπ / μόμιμξπ εκποόρχπξπ ςξσ μεςόυξσ 

______________________, δηλώμχ σπεύθσμα όςι είμαι μέςξυξπ / όςι ςξ μξμικό ποόρχπξ 

πξσ μξμίμχπ εκποξρχπώ είμαι μέςξυξπ ςηπ Εςαιοίαπ καςά ςημ Ημεοξμημία Καςαγοατήπ 

(όπχπ αματέοεςαι ρςημ ποόρκληρη ςηπ Σακςικήπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ) και με ςημ παοξύρα: 

 

Ενξσριξδξςώ 

 

Σξμ / Σημ ________________________________________ ςξσ ______________________ και 

ςηπ __________________________, κάςξικξ ______________________, ξδόπ 

__________________________, αοιθμόπ _______, κάςξυξ ςξσ ΑΔΣ / διαβαςηοίξσ με αοιθμό 

_______________, εκδξθέμςξπ ςημ _____________________, από __________________,  

 

ή/και 

 

Σξμ / Σημ ________________________________________ ςξσ ______________________ και 

ςηπ __________________________, κάςξικξ ______________________, ξδόπ 
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__________________________, αοιθμόπ _______, κάςξυξ ςξσ ΑΔΣ / διαβαςηοίξσ με αοιθμό 

_______________, εκδξθέμςξπ ςημ _____________________, από __________________,  

 

ή/και 

 

Σξμ / Σημ ________________________________________ ςξσ ______________________ και 

ςηπ __________________________, κάςξικξ ______________________, ξδόπ 

__________________________, αοιθμόπ _______, κάςξυξ ςξσ ΑΔΣ / διαβαςηοίξσ με αοιθμό 

_______________, εκδξθέμςξπ ςημ _____________________, από __________________,  

 

όπχπ εμεογώμςαπ από κξιμξύ ή / και ξ καθέμαπ υχοιρςά με αμςιποξρχπεύρξσμ καςά ςημ 

Σακςική Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ ςηπ Εςαιοίαπ πξσ θα ρσμέλθει ςημ 26/6/2012, ημέοα 

Σοίςη και ώοα 11.00 π.μ. ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ Εςαιοίαπ ρςημ Ελεσρίμα, θέρη 

Πικοξδάτμη, και ρε ξπξιαδήπξςε ςσυόμ επαμαληπςική ή μεςά από αμαβξλή Γεμική 

σμέλεσρη ασςήπ, και μα φητίρξσμ επ’ ξμόμαςι και για λξγαοιαρμό μξσ με ςξ ρύμξλξ ςχμ 

δικαιχμάςχμ φήτξσ πξσ αμςιρςξιυξύμ ρςιπ μεςξυέπ ςηπ Εςαιοίαπ, ςχμ ξπξίχμ είμαι κύοιξπ ή 

έυχ εκ ςξσ μόμξσ ή από ρύμβαρη δικαίχμα φήτξσ (π.υ. χπ εμευσοξύυξπ δαμειρςήπ ή 

θεμαςξτύλακαπ), ρςα παοακάςχ θέμαςα ςηπ Ημεοήριαπ Διάςανηπ χπ ενήπ*: 

 

*Σημειώσατε με Χ την επιλογή σας 

 

1ξ ΘΕΜΑ: Τπξβξλή και έγκοιρη ςχμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ, Εςαιοείαπ και Ομίλξσ, ςηπ 

υοήρηπ πξσ έληνε ςημ 31/12/2011, και έγκοιρη ςχμ Εκθέρεχμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ 

και ςξσ Οοκχςξύ Ελεγκςή - Λξγιρςή επ’ ασςώμ. 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΧΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η 

    

 

2ξ ΘΕΜΑ: Έγκοιρη ςχμ ποάνεχμ και απξτάρεχμ ςξσ Δ.. για ςη υοήρη 2011. 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΧΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η 

    

3ξ ΘΕΜΑ: Απαλλαγή ςξσ Δ.. και ςξσ Οοκχςξύ Ελεγκςή-Λξγιρςή από κάθε εσθύμη 

απξζημίχρηπ για ςη υοήρη ςξσ 2011. 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΧΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η 
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4ξ ΘΕΜΑ: Εκλξγή Οοκχςώμ Ελεγκςώμ-Λξγιρςώμ για ςη υοήρη 2012. 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΧΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η 

    

5ξ ΘΕΜΑ: Έγκοιρη αμξιβώμ ςχμ μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ςηπ εςαιοικήπ υοήρηπ 

1.1.2011 – 31.12.2011 και καθξοιρμόπ ςξσ ύφξσπ ςχμ αμξιβώμ ςξσπ για ςη υοήρη 2012. 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΧΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η 

    

6ξ ΘΕΜΑ: Εκλξγή μέξσ  Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΧΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η 

    

7ξ ΘΕΜΑ: Διάτξοα θέμαςα και αμακξιμώρειπ 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΧΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η 

    

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

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

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

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

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

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

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

Σόπξπ: ___________ 

Ημεοξμημία: ____/____/____ 

Ο μέςξυξπ, 

 

(Τπξγοατή / θεώοηρη γμηρίξσ) 


