Έντυπο διορισµού αντιπροσώπου
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ο υπογράφων Mέτοχος της GRIVALI A PROPERTIES ΑΕΕΑΠ
Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία
∆ιεύθυνση / Έδρα
Α.∆.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.
Αριθ. Τηλεφώνου
Αριθµός Μετοχών
Αριθµός µερίδας ΣΑΤ
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 / την1,2

□
□
□

κ. Μπέρτσο Α. Νικολαο
κ. Χρυσικό Γεώργιο
κ. Βάρφη Παναγιώτη- Αριστείδη

Σηµείωση: Οι ανωτέρω είναι µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή/και ∆ιευθυντικά στελέχη της Εταιρείας
τους οποίους µπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση
που δεν δώσετε συγκεκριµένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «Υπέρ» για
όλα τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης.
…………………………………………………………………..………………………………………………
□
…………………………………………………………………..………………………………………………
□
…………………………………………………………………..………………………………………………
□
Σηµείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σάς κάποιον από τους ανωτέρω και δεν
δώσετε συγκεκριµένες οδηγίες, αυτός/η θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της.

3

να µε αντιπροσωπεύσ…../αντιπροσωπεύσ.... το νοµικό πρόσωπο και ψηφίσ…. επ’ ονόµατι και για λογαριασµό
3,
4
µου/του νοµικού προσώπου ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς για…………….µετοχές
3
της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νοµικό πρόσωπο έχει δικαίωµα ψήφου, επί των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την
Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2016, ώρα 12:00 µµ. στην Αθήνα στο «Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη», (αίθουσα
5
«Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λ. Αµαλίας 20, ως ακολούθως :

1 Παρακαλούµε συµπληρώστε µέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους και σηµειώστε µε ένα √ το ανάλογο κουτί.
2Αντιπρόσωπος µπορεί να οριστεί φυσικό η νοµικό πρόσωπο.
3 Παρακαλούµε διαγράψτε ανάλογα.
4 Αν επιθυµείτε µόνο ένα τρόπο, παρακαλούµε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι µπορούν να
ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόµενος αποκλείει τους υπόλοιπους.
5
Παρακαλούµε σηµειώστε µε ένα √ την ψήφο σας

ΥΠΕΡ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

□

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

□

□

ή:

Θέµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης
1. Λήψη άδειας για την αγορά ακινήτων από τη «Eurobank Ergasias
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυµη Εταιρεία».

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

□

□

□

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον τρείς
ηµέρες (3) πριν από την αντίστοιχη ηµ/νια συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, ………………………

______________________
(ονοµατεπώνυµο) / (επωνυµία)

______________________
(ονοµατεπώνυµο) / (επωνυµία)

______________________
(υπογραφή)

______________________
(υπογραφή)

