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

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ή ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Ή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΥΤΗΣ
Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………………………………………………………….…………………….…
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: ………………………………………………………………………………………………………………………...
Α.Δ.Τ. / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (Αρ.Μ.Α.Ε.):….…………….……………………………………………………….………………………….…
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ:………………………..………………………………….…………...
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:……………………………………………………………………………………..…………….
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (για νομικά πρόσωπα μόνο):
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………….
Διορίζω/ουμε με το παρόν τον / τους1:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Δ.Τ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail)
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Δ.Τ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail)
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Δ.Τ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail)
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή
από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ’ ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για
να συμμετάσχει/ουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., καθώς επίσης και σε
όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, οποτεδήποτε
νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές και με τον τρόπο που αναφέρεται αναλυτικά
στην Πρόσκληση, και ψηφίσει/ουν, για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της
1

Παρακαλούμε επιλέξτε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ, για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση κατά την Ημερομηνία
Καταγραφής, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Έγκριση της διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του
κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σύσταση νέας
εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57
παράγραφος 3 και 59 έως και 74 του ν. 4601/2019, του
Ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύουν, του
από
23.10.2022
σχεδίου
όρων
διάσπασης,
περιλαμβανομένης της με ημερομηνία 31.12.2021
λογιστικής κατάστασης του αποσχιζόμενου κλάδου και
του σχεδίου καταστατικού της συνιστώμενης ανώνυμης
εταιρείας. Ορισμός εκπροσώπων της Εταιρείας για την
υπογραφή
ενώπιον
συμβολαιογράφου
της
Συμβολαιογραφικής Πράξης απόσχισης του κλάδου
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

2.

Διάφορες Ανακοινώσεις

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Δεν απαιτείται

 Σημειώστε με Χ την επιλογή σας.
(Ο μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη
διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της
συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.)

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση
γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018. Ο παρών
διορισμός δεν ισχύει εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες
πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκλησή του.

__________________, ….11.2022
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

_____________________________
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο μετόχου φυσικού προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου
μετόχου νομικού προσώπου]

Επισημάνσεις:
1. Προκειμένου για μετόχους που είναι νομικά πρόσωπα, το παρόν έντυπο πρέπει να αναγράφει το
όνομα της εταιρείας, να φέρει την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νόμιμων
εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά
έγγραφα.
2. Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του
οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στα αρχεία του Σ.Α.Τ.
3. Για την πρόσβαση στην τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως απαιτείται μια μοναδική δηλωθείσα έγκυρη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ένα μοναδικό 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
εκπροσώπου/αντιπροσώπου.
4. Παρακαλούμε το παρόν έντυπο να αποσταλεί συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο, μαζί με τα σχετικά
νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα, στα γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση 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, σε κάθε περίπτωση
σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι
τις 9:00 π.μ. 27η Νοεμβρίου 2022. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς
αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου- αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την
Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210-8185076, 210-8185078.
5. Η παρούσα ανακαλείται αυτόματα εφόσον ο μέτοχος συμμετάσχει αυτοπροσώπως στην Έκτακτη
Γενική Συνέλευση της 29ης Νοεμβρίου 2022 ή προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στην Υπηρεσία
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, το αργότερο μέχρι ήτοι μέχρι τις 9:00 π.μ. 27ης Νοεμβρίου 2022,
εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

