
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ INTRACOM HOLDINGS THΣ 16
ης 

MAΪOY 2014 

 

(Παρακαλούµε συµπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν) 

Ο υπογράφων µέτοχος / νόµιµος εκπρόσωπος µετόχου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία 

"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο  

“INTRACOM HOLDINGS” (εφεξής η "Εταιρία"), µε τα κάτωθι στοιχεία: 

 

Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία : …………………………………………………………….… 

∆ιεύθυνση / Έδρα   : ……………………………………………………………….. 

Α.∆.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) : ……………………………………….………………….…… 

Αριθµ. Τηλεφώνου   : ……………………………………………………………..... 

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

Αριθµός µετοχών   : …………………………… …………………………………. 

 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΩ 

i. Τον/την …….……………………………………………………………. του………………………., 

κάτοχο του Α.∆.Τ. µε αριθµό ..…………………..…..εκδοθέντος την ..……………………… από 

το Α.Τ. ……………………………… ή / και  

ii. Τον/την …….…………………………………………………………… του ………………………., 

κάτοχο του Α.∆.Τ. µε αριθµό ..…………………..…εκδοθέντος την ..……………………… από το 

Α.Τ. ………………………………ή / και   

iii. Τον/την …….……………………………………………………………. του …………………..…., 

κάτοχο του Α.∆.Τ. µε αριθµό ..…………………..…εκδοθέντος την ..……………………… από το 

Α.Τ. ……………………………… 

 

όπως µε αντιπροσωπεύσει/ουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία 

θα συνέλθει την 16
η
 Μαΐου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. στο Β’ κτιριακό συγκρότηµα 

της Ιntracom Holdings στην Παιανία Αττικής επί του 19
ου 
χλµ. Λεωφ.Μαρκοπούλου (εγκαταστάσεις 

Α.Ι.Τ.) καθώς και σε  οποιαδήποτε µετ’ αναβολή ή επαναληπτική αυτής και ψηφίσει/ουν επ’ ονόµατι 

και για λογαριασµό µου, για τον ως άνω αναφερόµενο αριθµό µετοχών, εκδόσεως της Εταιρίας των 

οποίων είµαι κύριος ή έχω εκ του νόµου ή από σύµβαση δικαίωµα ψήφου, ως ακολούθως 
(1)  

: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 
KATA THN KΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟ∆Ο-
ΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ 

(2)
 

1. Eγκριση της πώλησης και µεταβίβασης της 

συµµετοχής της Εταιρίας, ήτοι του 49% της 

ανώνυµης εταιρίας ”Intracom Telecom” 

    

2. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις 
    

 

 

(1) 
Σηµειώστε µε ένα √ την ψήφο σας 

(2) 
(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 28α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. 

H παρούσα δεν ισχύει εφόσον θα παρευρίσκοµαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση. 

 

………………..……………....2014 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος 

 

…………………………………… 

     (ονοµατεπώνυµο) / (επωνυµία) 

(υπογραφή & σφραγίδα για νοµικό πρόσωπο) 

 

 

Παρακαλούµε όπως το παρόν έντυπο, συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από το µέτοχο, αποσταλεί στο Τµήµα 

Μετόχων της Εταιρίας στο fax (210 6674001), τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής 

Συνέλευσης και το πρωτότυπο κατατεθεί κατά την προσέλευση στην παρούσα Γενική Συνέλευση. 


