ΠΡΟ:
"ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ-ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ Αλώλπκε, Σερληθή, Εκπνξνβηνκεραληθή, Ναπηηιηαθή Εηαηξεία"
Ειεπζίλα, Θέζε Πηθξνδάθλε
Σκήκα Εμππεξέηεζεο Μεηόρσλ (Τπεύζπλνο θ. Αζελέιεο Υξήζηνο ηει: (210)-5565000, fax:
(210)-5565009 , (210)-5565575)
Καηαβεβιεκέλν Μεηνρηθό Κεθάιαην: 16.523.437,04€
ύλνιν Μεηνρώλ: 37.553.266, εθ ησλ νπνίσλ 34.986.430 είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κε
δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο θαη 2.566.836 είλαη πξνλνκηνύρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο θαη κε
κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο.
Ολνκαζηηθή Αμία Μεηνρήο: 0,44€
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο 23.6.2015
(Παπακαλούμε ζςμπληπώζηε ηα ζηοισεία πος λείποςν ή διαγπάτηε όζα δεν ιζσύοςν)
Ο θάησζη ππνγξάθσλ κέηνρνο / λόκηκνο εθπξόζσπνο κεηόρνπ ηεο "ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ-ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ
Αλώλπκε, Σερληθή, Εκπνξνβηνκεραληθή, Ναπηηιηαθή Εηαηξεία"
Επώνςμο / Επυνςμία:___________________________________________________________
Όνομα / Εκππόζυπορ:___________________________________________________________
Παηπώνςμο / Τπεύθςνορ Επικοινυνίαρ:____________________________________________
Απιθμ. ΑΔΣ / Διαβαηηπίος:_______________________________________________________
Διεύθςνζη / Έδπα:______________________________________________________________
Σηλέθυνο:_____________________________________________________________________
ΚΩΔΙΚΟ ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΤΣΗ:____________________________________________________
Μεηοσή
"ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ-ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ
Σεσνική,
Εμποποβιομησανική,
Εηαιπεία"

Απιθμόρ Μεηοσών (Κοινών)
Ανώνςμη,
Ναςηιλιακή

[●]

GRS131003006

Ο/Η θάησζη ππνγξάθσλ Μέηνρνο / λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Μεηόρνπ [●], δειώλσ ππεύζπλα όηη είκαη
Μέηνρνο / όηη ην λνκηθό πξόζσπν πνπ λνκίκσο εθπξνζσπώ είλαη Μέηνρνο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε
ηελ επσλπκία "ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ-ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ Αλώλπκε, Σερληθή, Εκπνξνβηνκεραληθή, Ναπηηιηαθή
Εηαηξεία" θαηά ηελ Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο (όπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξόζθιεζε ηεο Γ..) θαη κε ηελ
παξνύζα
Εξοςζιοδοηώ
Σνλ/Σελ ________________________________________ ηνπ______________________ θαη ηεο
__________________________, θάηνηθν______________________, νδόο______________
____________, αξηζκόο_______, θάηνρν ηνπ ΑΔΣ / δηαβαηεξίνπ κε αξηζκό _______________,
εθδνζέληνο ηελ_____________________, από__________________,
ή/θαη
Σνλ/Σελ ________________________________________ ηνπ______________________ θαη ηεο
__________________________, θάηνηθν______________________, νδόο______________
____________, αξηζκόο_______, θάηνρν ηνπ ΑΔΣ / δηαβαηεξίνπ κε αξηζκό _______________,
εθδνζέληνο ηελ_____________________, από__________________,
ή/θαη
Σνλ/Σελ ________________________________________ ηνπ______________________ θαη ηεο
__________________________, θάηνηθν______________________, νδόο______________

____________, αξηζκόο_______, θάηνρν ηνπ ΑΔΣ / δηαβαηεξίνπ κε αξηζκό _______________,
εθδνζέληνο ηελ_____________________, από__________________,
όπσο ελεξγώληαο από θνηλνύ ή / θαη ν θαζέλαο ρσξηζηά κε αληηπξνζσπεύζνπλ θαηά ηελ Σαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο εηαηξίαο "ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ-ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ Αλώλπκε, Σερληθή,
Εκπνξνβηνκεραληθή, Ναπηηιηαθή Εηαηξεία" πνπ ζα ζπλέιζεη ηελ 23.6.2015, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11 π.κ.
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο ζηελ Ειεπζίλα, ζέζε Πηθξνδάθλε, θαη ζε νπνηαδήπνηε ηπρόλ
επαλαιεπηηθή ή κεηά από αλαβνιή Γεληθή πλέιεπζε απηήο, θαη λα ςεθίζνπλ επ’ νλόκαηη θαη γηα
ινγαξηαζκό κνπ κε ην ζύλνιν ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο κεηνρέο ηεο
"ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ-ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ Αλώλπκε, Σερληθή, Εκπνξνβηνκεραληθή, Ναπηηιηαθή Εηαηξεία", ησλ
νπνίσλ είκαη θύξηνο ή έρσ εθ ηνπ λόκνπ ή από ζύκβαζε δηθαίσκα ςήθνπ (π.ρ. σο ελερπξνύρνο
δαλεηζηήο ή ζεκαηνθύιαθαο), ζηα παξαθάησ ζέκαηα Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο σο εμήο*:
*Σημειώσατε με Χ την επιλογή σας

1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, Εηαηξείαο θαη Οκίινπ, ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε
ηελ 31/12/2014, θαη έγθξηζε ησλ Εθζέζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή επ’ απηώλ.

ΤΠΕΡ

ΚΑΣΑ

ΑΠΟΥΗ

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η

2. Έγθξηζε ησλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ ηνπ Δ.. γηα ηε ρξήζε 2014.

ΤΠΕΡ

ΚΑΣΑ

ΑΠΟΥΗ

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η

3. Απαιιαγή ηνπ Δ.. θαη ηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή-Λνγηζηή από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηε ρξήζε
ηνπ 2014.

ΤΠΕΡ

ΚΑΣΑ

ΑΠΟΥΗ

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η

4. Εθινγή Οξθσηώλ Ειεγθηώλ-Λνγηζηώλ γηα ηε ρξήζε 2015.

ΤΠΕΡ

ΚΑΣΑ

ΑΠΟΥΗ

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η

5. Έγθξηζε ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1.1.2014 –
31.12.2014 θαη θαζνξηζκόο ηνπ ύςνπο ησλ ακνηβώλ ηνπο γηα ηε ρξήζε 2015.

ΤΠΕΡ

ΚΑΣΑ

ΑΠΟΥΗ

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η

ΑΠΟΥΗ

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η

6. Εθινγή λένπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ .
ΤΠΕΡ

ΚΑΣΑ

7. Δηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………

Σόπνο: ___________
Ηκεξνκελία: ____/____/
Ο Μέηνρνο

(Υπογραφή/θεώρηση γνησίου)

