ΠΡΟΣ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 8185078 & 210 8185076
FAX. : 210 8184909

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ή ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Ή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΥΤΗΣ

Ο υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ
Α.Δ.Τ. / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (Αρ.Μ.Α.Ε.)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΜ.
ΨΗΦΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ.
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
(email)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία
θα συνέλθει στις 22 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (καθώς επίσης και όλες τις μετά
από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων) και ότι προτίθεμαι να
συμμετάσχω από απόσταση σε αυτήν ή / και να ασκήσω το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν
από τις ανωτέρω μετοχές μου / του μετόχου που εκπροσωπώ (διαγράφεται η μη επιθυμητή
περίπτωση), χρησιμοποιώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α. Συμμετοχή μέσω διαδικτύου
Β. Συμμετοχή μέσω τηλεφώνου

(Τόπος) ………………………, (Ημερομηνία)…..…….06.2021

_____________________________
(υπογραφή)

_____________________________
(ονοματεπώνυμο μετόχου φυσικού προσώπου) / (επωνυμία νομικού προσώπου)

Επισημάνσεις:
1. Στην περίπτωση που η παρούσα Δήλωση Συμμετοχής διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο του μετόχου,
ο διορισμός το αντιπροσώπου θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από
την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11:00 της
20ης Ιουνίου 2021. Η σχετική εξουσιοδότηση (συμπληρωμένο έντυπο εξουσιοδότησης) θα πρέπει
να συνυποβάλλεται μαζί με το έντυπο της συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.
2. Για την πρόσβαση στην τηλεδιάσκεψη εξ’ αποστάσεως απαιτείται μια δηλωθείσα έγκυρη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ένα κινητό τηλέφωνο (μετόχου ή
εκπροσώπου / αντιπροσώπου). Σε περίπτωση διορισμού περισσοτέρων του ενός, θα λαμβάνονται
υπόψιν για λόγους ταυτοποίησης τα στοιχεία του πρώτου κατά σειρά δηλωθέντος
αντιπροσώπου/εκπροσώπου.
3. Παρακαλούμε το παρόν έντυπο να αποσταλεί συμπληρωμένο, μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά
του υπογράφοντος έγγραφα, γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία
Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στον αριθμό +302108184909 ή μέσω email στις διευθύνσεις
amichou@ellaktor.com και gfotogianni@ellaktor.com, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν
από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11:00
π.μ. της 20ης Ιουνίου 2021. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς
αποστολής του παρόντος εντύπου δήλωσης συμμετοχής και της παραλαβής του από την Εταιρεία
καλώντας στο τηλ. 210-8185076, 210-2108185078.
4. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον κοινοποιηθεί εγγράφως στην Εταιρεία
τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11:00 της 20ης Ιουνίου 2021. Στην περίπτωση
αντιπροσώπευσης του μετόχου, το παρόν ανακαλείται αυτόματα σε περίπτωση ανάκλησης της
εξουσιοδότησης προς τον αντιπρόσωπο.

