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ΕΝΣΤΠΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΤΗ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ
ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΣΗ 28-6-2013
Ο ππνγξάθσλ κέηνρνο ηεο Αλώλπκεο Εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α.Ε.
Ονομαηεπώνσμο / Επωνσμία
Διεύθσνζη
Α.Δ.Σ. / ΑΡ. Μ.Α.Ε.
Αριθμός Μεηοτών
Αριθμός Μερίδας .Α.Σ.
νξίδσ κε ην παξόλ
ηνλ/ηνπο…………………………………………………………………………………………
1.
…………………………………………………………………………………………………
………..
2…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
σο αληηπξόζσπό / αληηπξνζώπνπο κνπ λα ςεθίζεη/νπλ γηα ινγαξηαζκό κνπ επί ησλ ζεκάησλ
ηεο Ηκεξεζίαο Δηάηαμεο πνπ αλαγξάθνληαη θαησηέξσ, ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο
ηεο 28-6-2013 ζηηο 15:00 ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο 17εο Ννεκβξίνπ 79, Θεζζαινλίθε θαη ζε
ηπρόλ αλαβνιή απηήο. Ο/νη αληηπξόζσπόο / αληηπξόζσπνί κνπ ζα ςεθίζεη/νπλ γηα ηα ζέκαηα
ηεο νηθείαο εκεξήζηαο δηάηαμεο, σο αθνινύζσο:
ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΣΩ ΣΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ
ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

ηεο Εηαηξίαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 1-1-12/31-12-12
θαη ησλ επ’ απηώλ εθζέζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή. Λήςε
απόθαζεο πεξί δηαλνκήο (ή κε δηαλνκήο) κεξηζκάησλ

από ηα θέξδε ηεο ρξήζεο.
2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
θαη ηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή από θάζε επζύλε
απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 1-112/31-12-12.
3. Εθινγή Οξθσηώλ Ειεγθηώλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο
ρξήζεο 1-1-13/31-12-13 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο
ηνπο.
4. Έγθξηζε ζπκβάζεσλ θαη ακνηβώλ κειώλ Δηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη πξνέγθξηζε λέσλ ακνηβώλ ησλ κειώλ
απηώλ.
5. Παξνρή αδείαο ζε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα
ηελ άζθεζε θαη’ επάγγεικα πξάμεσλ ππαγόκελεο ζε
θάπνηνπο από ηνπο εηαηξηθνύο ζθνπνύο.

6. Έγθξηζε αληηθαηάζηαζεο
πκβνπιίνπ.

κέινπο

Δηνηθεηηθνύ

.
7. Επηθύξσζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
8 Αλαθνηλώζεηο.

(Σόπνο) ………………………..………………(Ηκεξνκελία) ……..………………..2013

-------------------------------------------------------(ππνγξαθή)

1) Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, ε ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ πξέπεη λα ππάξρεη
θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο (5εο) εκέξαο πξηλ απηή (εκεξνκελία θαηαγξαθήο).
Μέηνρνη πνπ έρνπλ κεηνρέο θαηαρσξεκέλεο ζην ύζηεκα Απισλ Σίηισλ ηεο «Ειιεληθά
Υξεκαηηζηήξηα Α.Ε.», δελ ρξεηάδεηαη λα πξνβνύλ ζε δέζκεπζε ησλ κεηνρώλ ηνπο γηα λα
ςεθίζνπλ θαη / ή λα αληηπξνζσπεπζνύλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε.
2) Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξεία, είλαη αλαγθαίν ην έγγξαθν απηό λα θέξεη ην όλνκα ηεο
εηαηξείαο θαη ηελ/ηηο ππνγξαθή/έο ηνπ/ησλ εμνπζηνδνηεκέλνπ/σλ λνκίκσλ
εθπξνζώπνπ/σλ ηεο θαη λα ζπλνδεύεηαη από ηα αλαγθαία γηα ηελ λνκηκνπνίεζε απηώλ
απνδεηθηηθά έγγξαθα.
3) ηελ πεξίπησζε από θνηλνύ θπξίσλ κεηόρσλ, πιεξεμνύζην κπνξεί λα δώζεη κόλν ν
κέηνρνο ηνπ νπνίνπ ην όλνκα εκθαλίδεηαη πξώην ζην Μεηξών Μειώλ.
4) Γηα λα ζεσξεζεί έγθπξν, ην παξόλ Έληππν Εθπξνζώπεζεο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηα
γξαθεία ηεο MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., 17εο Ννεκβξίνπ 79, 54352 Θεζζαινλίθε ή λα
απνζηαιεί ζην fax 2310 937222, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία

ζύγθιηζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, καδί κε ην απνδεηθηηθό έγγξαθν ηεο κεηνρηθήο
ηδηόηεηαο ηνπ αληηπξνζσπεπόκελνπ κεηόρνπ (ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ηεο
«Ε.Υ.Α.Ε.»).
Δηεπθξηλίζεηο άξζξνπ 28α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 αλαθνξηθά κε ηελ Εθπξνζώπεζε Μεηόρνπ
1. Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζώπσο είηε κέζσ
αληηπξνζώπσλ. Αληηπξόζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζόηεξνπο κεηόρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη
δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν. Ννκηθά πξόζσπα κεηέρνπλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε νξίδνληαο
σο εθπξνζώπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξόζσπα.
2. Ο αληηπξόζσπνο ςεθίδεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ κεηόρνπ, εθόζνλ πθίζηαληαη, θαη
ππνρξενύηαη λα αξρεηνζεηεί ηηο νδεγίεο ςήθνπ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο, από ηελ
ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ζηελ αξκόδηα αξρή ή, εάλ ε απόθαζε
ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηόηεηα, από ηελ θαηαρώξηζή ηεο ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Εηαηξεηώλ.
Η κε ζπκκόξθσζε ηνπ αληηπξνζώπνπ κε ηηο νδεγίεο πνπ έρεη ιάβεη δελ επεξεάδεη ην θύξνο
ησλ απνθάζεσλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, αθόκε θαη αλ ε ςήθνο ηνπ
αληηπξνζώπνπ ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα ηε ιήςε ηνπο.
3. Ο αληηπξόζσπνο κεηόρνπ ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηε MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε
πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο,
ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηόρνπο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ λα
εμππεξεηήζεη ν αληηπξόζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ κεηόρνπ. Καηά
ηελ έλλνηα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ κπνξεί λα πξνθύπηεη ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ηδίσο
όηαλ ν αληηπξόζσπνο:
α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ή είλαη άιιν λνκηθό
πξόζσπν ή νληόηεηα ε νπνία ειέγρεηαη από ην κέηνρν απηόλ,
β) είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ή
άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν
ηεο MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε
γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηόο ειεγθηήο ηεο MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ή κεηόρνπ πνπ αζθεί
ηνλ έιεγρν ηεο MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ
ειέγρεηαη από κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε
δ) είλαη ζύδπγνο ή ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ κε έλα από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο α' έσο γ'.
Ο δηνξηζκόο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζώπνπ ηνπ κεηόρνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη
ζηελ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε κε ηνπο ίδηνπο ηύπνπο, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ
από ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Κάζε κέηνρνο κπνξεί
λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζώπνπο. Ωζηόζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ινγαξηαζκνύο
αμηώλ, ν πεξηνξηζκόο απηόο δελ εκπνδίδεη ην κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνύο αληηπξνζώπνπο
γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκό αμηώλ ζε ζρέζε κε ηε γεληθή
ζπλέιεπζε.

