
 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

“ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ”  
ΤΗΣ 29ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  
 

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»: 

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία  

Διεύθυνση / Έδρα  

Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ  

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
(email) 

 

Αριθμός Μετοχών/Δικαιωμάτων ψήφου  

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)  

Αριθμός λογαριασμού αξιών  

Χειριστής  

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου 
/ων που υπογράφει/ουν το παρόν 
(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά 
πρόσωπα) 

 

 

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την1 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………………………….... 

ΟΝΟΜΑ …………………………………………. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ………….…….…………... 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ………………………………………………………………………….………… 

ΟΔΟΣ………………………………………… ΑΡΙΘΜΟΣ ……… ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ …………..………  

 

                                                 
1 Καθόσον για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αποστέλλεται ένας κωδικός 
συμμετοχής στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) του μετόχου ή εκπροσώπου/ αντιπροσώπου, 
κάθε μέτοχος δύναται να διορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στην Γενική 
Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου στον διορισθέντα με την παρούσα 
αντιπρόσωπο, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του. 
 



 

 

 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΔΤ…………………………. ΚΑΙ  ΑΦΜ…………………………………………… , με 

διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) 2 ……………………………………………… 

 

όπως με αντιπροσωπεύσει επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει την 29.12.2020, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου και να ψηφίσει για λογαριασμό μου με 
το σύνολο των μετοχών της ανωτέρω εταιρίας των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή 
από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την κρίση του 
επί του κάτωθι θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : 

 
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ Διακριτική 

ευχέρεια 
αντιπροσώπου 

1. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 44, Ν. 4449/2017, όπως 
ισχύει σήμερα. 
 

    

 

 

 

 

_______________________________ 

(Τόπος / Ημερομηνία)  

 

 

 

____________________________  

(Υπογραφή) 

                                                 
2 Συμπληρώστε την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) του ανωτέρω αντιπροσώπου σας 
προκειμένου να του αποσταλεί ο κωδικός συμμετοχής, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε 
πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Άλλως δε θα είναι 
δυνατή η συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση. 


