
 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ 

ΣΗ INTRACOM HOLDINGS TH 28
ης 

ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 

(Παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ) 

Ο ππνγξάθσλ κέηνρνο / λόκηκνο εθπξόζσπνο κεηόρνπ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

"ΙΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΩΝ" θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν  

“INTRACOM HOLDINGS” (εθεμήο ε "Δηαηξία"), κε ηα θάησζη ζηνηρεία: 

Ονομαηεπώνσμο / Επωνσμία : …………………………………………………………….… 

Διεύθσνζη / Έδρα   :……………………………………………………………….. 

Α.Δ.Σ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.  :……………………………………….………………….…… 

Αριθμ. Σηλεθώνοσ   :. ……………………………………………………………... 

Αριθμός μερίδας .Α.Σ.  :.………………………………………………………………. 

Αριθμός μεηοτών   : …………………………… ………………………………… 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΩ 

i. Τνλ/ηελ …….……………………………………………………………. ηνπ………………………., 

θάηνρν ηνπ Α.Γ.Τ. κε αξηζκό ..…………………..…..εθδνζέληνο ηελ ..……………………… από 

ην Α.Τ. ……………………………… ή / θαη  

ii. Τνλ/ηελ …….…………………………………………………………… ηνπ ………………………., 

θάηνρν ηνπ Α.Γ.Τ. κε αξηζκό ..…………………..…εθδνζέληνο ηελ ..……………………… από ην 

Α.Τ. ………………………………ή / θαη   

iii. Τνλ/ηελ …….……………………………………………………………. ηνπ …………………..…., 

θάηνρν ηνπ Α.Γ.Τ. κε αξηζκό ..…………………..…εθδνζέληνο ηελ ..……………………… από ην 

Α.Τ. ……………………………… 

όπσο κε αληηπξνζσπεύζεη/νπλ ζηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία 

ζα ζπλέιζεη ηελ 28
ε
 Ινπλίνπ 2012, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00 π.κ. ζην Β’ θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηεο 

Ιntracom Holdings ζηελ Παηαλία Αηηηθήο επί ηνπ 19
νπ 

ρικ. Λεσθ.Μαξθνπνύινπ, θαζώο θαη ζε  

νπνηαδήπνηε κεη’ αλαβνιή ή επαλαιεπηηθή απηήο θαη ςεθίζεη/νπλ επ’ νλόκαηη θαη γηα ινγαξηαζκό 

κνπ, γηα ηνλ σο άλσ αλαθεξόκελν αξηζκό κεηνρώλ, εθδόζεσο ηεο Δηαηξίαο ησλ νπνίσλ είκαη θύξηνο ή 

έρσ εθ ηνπ λόκνπ ή από ζύκβαζε δηθαίσκα ςήθνπ, σο αθνινύζσο 
(1)  

: 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 
KATA THN KΡΙΗ 
ΣΟΤ ΕΞΟΤΙΟΔΟ-
ΣΟΤΜΕΝΟΤ/Η 

(2)
 

1. Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο από 

01.01.2011 έσο 31.12.2011, έπεηηα από 

αθξόαζε θαη έγθξηζε ησλ ζρεηηθώλ 

Δθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί 

ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο σο άλσ ρξήζεο θαη 

ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή  – Λνγηζηή 

    



 

 

2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή – 

Λνγηζηή από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ, ηε 

ζύληαμε θαη ηνλ έιεγρν ησλ εηεζίσλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ππόινγεο 

ρξήζεο 01.01.2011 – 31.12.2011 

    

3. Δθινγή Οξθσηώλ Διεγθηώλ - Λνγηζηώλ γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο από 01.01.2012 έσο 

31.12.2012 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο 

ηνπο 

    

4. Δθινγή λέαο Δπηηξνπήο ειέγρνπ, θαη’ 

άξζξν 37 ηνπ Ν. 3693/2008 

    

5. Πξνέγθξηζε ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ 

ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα 

ηε ρξήζε 2012, θαη’ άξζξν 24 ηνπ Κ.Ν. 

2190/20 θαη 5 ηνπ Ν. 3016/2002 

    

6. Πξνέγθξηζε κηζζνύ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν από 

01.07.2012 έσο ηελ επόκελε Ταθηηθή Γεληθή 

Σπλέιεπζε 

    

7. Φνξήγεζε αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 

ηνπ Κ.Ν. 2190/20, ζηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαη ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο 

Δηαηξίαο λα κεηέρνπλ ζηα Γηνηθεηηθά 

Σπκβνύιηα ή ζηε δηνίθεζε άιισλ 

ζπλδεδεκέλσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 

42ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, εηαηξηώλ  

    

8. Αθύξσζε 21 ηδίσλ κεηνρώλ θαη κείσζε ηνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαηά ην 

αληίζηνηρν πνζό. Αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ, πεξί 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

    

9. Τξνπνπνίεζε άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο 

Δηαηξίαο πξνο πξνζαξκνγή απηνύ ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/20, σο ηζρύεη 

ηξνπνπνηεζείο από ην Ν. 3884/2010, 

    



 

 

εηδηθόηεξα ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ: 8 

(Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο-Αζθεζε έθηαθηνπ 

ειέγρνπ), 11 (Πξόζθιεζε – Ηκεξήζηα 

Γηάηαμε Γελ. Σπλέιεπζεο), 12 (Καηάζεζε 

κεηνρώλ - Αληηπξνζώπεπζε), 13 (Πίλαθαο 

ησλ κεηόρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ), 

17 (Θέκαηα ζπδήηεζεο – Πξαθηηθά Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο), 18 (Απόθαζε απαιιαγήο 

κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη 

Διεγθηώλ) 

10. Γηάθνξεο Αλαθνηλώζεηο 
    

 

 

(1) 
Σεκεηώζηε κε έλα √ ηελ ςήθν ζαο 

(2) 
(Ο κέηνρνο, ν νπνίνο ζα επηιέμεη ν δηνξηδόκελνο κε ην παξόλ αληηπξόζσπόο ηνπ λα ςεθίζεη θαηά ηε 

δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, νθείιεη λα ειέγμεη ηπρόλ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ηεο παξνρήο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο εμνπζηνδόηεζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3556/2007). 

 

Σαο γλσξίδσ όηη έρσ ήδε ελεκεξώζεη ηνλ/ηνπο Αληηπξόζσπν/νπο κνπ ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε 

γλσζηνπνίεζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28α παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

H παξνύζα δελ ηζρύεη εθόζνλ ζα παξεπξίζθνκαη ν ίδηνο ζηελ σο άλσ Γεληθή Σπλέιεπζε. 

 

………………..……………....2012 

Ο/Η εμνπζηνδνηώλ/νύζα Μέηνρνο 

 

…………………………………… 

     (νλνκαηεπώλπκν) / (επσλπκία) 

(ππνγξαθή & ζθξαγίδα γηα λνκηθό πξόζσπν) 

 

 

Παξαθαινύκε όπσο ην παξόλ έληππν, ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ην κέηνρν, απνζηαιεί ζην Τκήκα 

Μεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο ζην fax (210 6674001), ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο θαη ην πξσηόηππν θαηαηεζεί θαηά ηελ πξνζέιεπζε ζηελ παξνύζα Γεληθή Σπλέιεπζε. 


