
ΠΡΟ: 
"ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ-ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνςμη, Σεσνική, Εμποποβιομησανική, Ναςηιλιακή Εηαιπεία" 
Ελεςζίνα, Θέζη Πικποδάθνη 
Σμήμα Εξςπηπέηηζηρ Μεηόσυν (Τπεύθςνορ κ. Αθηνέληρ Υπήζηορ ηηλ: (210)-4145300, fax: 
(210)-5565009) 
 
Καηαβεβλημένο Μεηοσικό Κεθάλαιο: 16.523.437,04€ 
ύνολο Μεηοσών: 37.553.266, εκ ηυν οποίυν 34.986.430 είναι κοινέρ ονομαζηικέρ με 
δικαίυμα τήθος μεηοσέρ και 2.566.836 είναι ππονομιούσερ άνες τήθος ονομαζηικέρ και μη 
μεηαηπέτιμερ ζε κοινέρ μεηοσέρ. 
Ονομαζηική Αξία Μεηοσήρ: 0,44€ 
 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ 
 

Για ηη ζςμμεηοσή ζηην Σακηική Γενική ςνέλεςζη ηηρ 3.8.2020 

(Παπακαλούμε ζςμπληπώζηε ηα ζηοισεία πος λείποςν ή διαγπάτηε όζα δεν ιζσύοςν) 

 
Ο κάηυθι ςπογπάθυν μέηοσορ / νόμιμορ εκππόζυπορ μεηόσος ηηρ "ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ-ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ 
Ανώνςμη, Σεσνική, Εμποποβιομησανική, Ναςηιλιακή Εηαιπεία" 
 

Επώνςμο / Επυνςμία:___________________________________________________________ 

Όνομα / Εκππόζυπορ:___________________________________________________________ 

Παηπώνςμο / Τπεύθςνορ Επικοινυνίαρ:____________________________________________ 

Απιθμ. ΑΔΣ / Διαβαηηπίος:_______________________________________________________ 

Διεύθςνζη / Έδπα:______________________________________________________________ 

Σηλέθυνο:_____________________________________________________________________ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΤΣΗ:____________________________________________________ 

 

Μεηοσή Απιθμόρ Μεηοσών (Κοινών) 

"ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ-ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνςμη, 
Σεσνική, Εμποποβιομησανική, Ναςηιλιακή 
Εηαιπεία" 
 
GRS131003006 

 
[●] 

 

 
Ο/Η κάηυθι ςπογπάθυν Μέηοσορ / νόμιμορ εκππόζυπορ ηος Μεηόσος [●], δηλώνυ ςπεύθςνα όηι είμαι 
Μέηοσορ / όηι ηο νομικό ππόζυπο πος νομίμυρ εκπποζυπώ είναι Μέηοσορ ηηρ ανώνςμηρ εηαιπίαρ με 
ηην επυνςμία "ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ-ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνςμη, Σεσνική, Εμποποβιομησανική, Ναςηιλιακή 
Εηαιπεία" καηά ηην Ημεπομηνία Καηαγπαθήρ (όπυρ αναθέπεηαι ζηην ππόζκληζη ηηρ Γ..) και με ηην 
παπούζα 
 

Εξοςζιοδοηώ 

 
Σον/Σην ________________________________________ ηος______________________ και ηηρ 
__________________________, κάηοικο______________________, οδόρ______________ 
____________, απιθμόρ_______, κάηοσο ηος ΑΔΣ / διαβαηηπίος με απιθμό _______________, 
εκδοθένηορ ηην_____________________, από__________________,  
 
ή/και 
Σον/Σην ________________________________________ ηος______________________ και ηηρ 
__________________________, κάηοικο______________________, οδόρ______________ 
____________, απιθμόρ_______, κάηοσο ηος ΑΔΣ / διαβαηηπίος με απιθμό _______________, 
εκδοθένηορ ηην_____________________, από__________________,  
 
ή/και 
Σον/Σην ________________________________________ ηος______________________ και ηηρ 
__________________________, κάηοικο______________________, οδόρ______________ 



____________, απιθμόρ_______, κάηοσο ηος ΑΔΣ / διαβαηηπίος με απιθμό _______________, 
εκδοθένηορ ηην_____________________, από__________________,  
 
 
όπυρ ενεπγώνηαρ από κοινού ή / και ο καθέναρ συπιζηά με ανηιπποζυπεύζοςν καηά ηην Έκηακηη 
Γενική ςνέλεςζη ηυν Μεηόσυν ηηρ εηαιπίαρ "ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ-ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνςμη, Σεσνική, 

Εμποποβιομησανική, Ναςηιλιακή Εηαιπεία" πος θα ζςνέλθει ηην 3.8.2020, ημέπα Δεςηέπα και ώπα 

11.00 π.μ. ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ Εηαιπείαρ ζηην Ελεςζίνα, θέζη Πικποδάθνη, και ζε οποιαδήποηε 
ηςσόν επαναληπηική ή μεηά από αναβολή Γενική ςνέλεςζη αςηήρ, και να τηθίζοςν επ’ ονόμαηι και για 
λογαπιαζμό μος με ηο ζύνολο ηυν δικαιυμάηυν τήθος πος ανηιζηοισούν ζηιρ μεηοσέρ ηηρ 
"ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ-ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνςμη, Σεσνική, Εμποποβιομησανική, Ναςηιλιακή Εηαιπεία", ηυν 
οποίυν είμαι κύπιορ ή έσυ εκ ηος νόμος ή από ζύμβαζη δικαίυμα τήθος (π.σ. υρ ενεσςπούσορ 
δανειζηήρ ή θεμαηοθύλακαρ), ζηα παπακάηυ θέμαηα Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ υρ εξήρ*: 
 
*Σημειώσατε με Χ την επιλογή σας 
 

1. Έγκοιρη ςχμ εςήριχμ υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ςηπ υοήρηπ 2019 

(1.1.2019-31.12.2019) μεςά ςχμ επ’ ασςώμ εκθέρεχμ ςξσ Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ και ςξσ 

Οοκχςξύ Ελεγκςή Λξγιρςή. 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η 

                  

 

2. Έγκοιρη διάθερηπ απξςελερμάςχμ και λήφη απόταρηπ ρυεςικά με ςη διαμξμή  

μεοίρμαςξπ (ή μη) για ςη υοήρη 2019. 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η 

    

 

3. Έγκοιρη ρσμξλικήπ διαυείοιρηπ για ςη υοήρη 2019. 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η 

                  

 

4.  Απαλλαγή ςξσ ξοκχςξύ ελεγκςή-λξγιρςή από κάθε εσθύμη ή απξζημίχρη απξοοέξσρα 

από ςημ άρκηρη ςχμ καθηκόμςχμ ςξσ για ςη υοήρη 2019.  

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η 

    

 

5. Εκλξγή εμόπ ςακςικξύ και εμόπ αμαπληοχμαςικξύ Οοκχςξύ Ελεγκςή Λξγιρςή για ςξμ 

έλεγυξ ςηπ υοήρηπ 2020 και καθξοιρμόπ ςηπ αμξιβήπ ςξσπ. 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η 

                  

 



6. Υπξβξλή έκθερηπ απξδξυώμ για ςη υοήρη 2019. 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η 

                  

 

7. Εκλξγή μέξσ Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ και ξοιρμόπ ςχμ αμενάοςηςχμ μη εκςελερςικώμ 

μελώμ ςξσ. 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η 

    

 
 

8. Εκλξγή Επιςοξπήπ Ελέγυξσ ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 44 ςξσ Ν. 4449/2017. 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η 

                  

 

9. Επικύοχρη ςηπ από 04.05.2020 απόταρηπ ςξσ Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ ςηπ Εςαιοίαπ 

ρυεςικά με ςξ ρσμφητιρμό απξθεμαςικώμ ςηπ Εςαιοίαπ με ζημίεπ ειπ μέξμ. 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η 

                  

 

10. Διάτξοα θέμαςα και αμακξιμώρειπ. 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ/Η 

                  

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

Σόπορ: ___________ 

Ημεπομηνία: ____/____/ 

Ο Μέηοσορ 

 

(Υπξγοατή/θεώοηρη γμηρίξσ) 


