
ΕΝΤΥΠΟ  ΠΛΗΡΕΞΙΟΥΣΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 ΤΗΣ 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

Η΄ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ, ΜΕΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗ Η΄ 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΛΠ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ 

 

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.......................................................................... 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ :................................................................................................... 

Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:....................................................................................................... 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ για συμμετοχή στη Γ.Σ.:........................................................  

(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών 

κατά την ημερομηνία της καταγραφής) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:............................................................................ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:.......................................................................... 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (για νομικά πρόσωπα 

μόνο):............................................................................................................................... 

ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   Α.Δ.Τ.            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1.   

2.   

3.   

Σημείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιο από τα ανωτέρω πρόσωπα και δεν 

δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/οι θα ψηφίσει/ουν κατά την κρίση του/τους) 

 

Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων 

(Να περιγραφεί επαρκώς π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί 

χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση 

περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το 

δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κλπ) 

............................................................................................................................... .......................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

όπως με αντιπροσωπεύσει/ουν κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της Εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία θα 

συνέλθει την 8η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της 

έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), ή σε 

οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λ.π. συνεδρίαση αυτής, ή 

επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και 

να ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο 

αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα 

ψήφου από το Νόμο ή από σύμβαση, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως: 



 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

 
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

    

ή 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

 
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  

Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018, 

έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. 

Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 

31.12.2018.   

 

   

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών 

Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα 

πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2018 έως 

31.12.2018, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. 

 

   

3. Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και 

αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών 

Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019 

και καθορισμός της αμοιβής τους 

   

4. Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 για τις παρασχεθείσες 

από αυτά υπηρεσίες και προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και 

αμοιβών για τη χρήση 2019. 

 

   

5. Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

110 και 111 του ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.  
   

6. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων 

του Καταστατικού της Εταιρείας για λόγους προσαρμογής στο Ν. 

4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού. 

   

7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.027.216,80€  

με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη 

αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της 

ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου 

με μετρητά στους μετόχους. Τροποποίηση του περί μετοχικού 

κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

   

8. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 

4449/2017 
   

9. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά 

Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων 

εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014. 

   

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας ή Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς) 

....................................................................................................................................................... 

 



Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την 

υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018. 

 

Τυχόν ανάκληση του παρόντος πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως στην Εταιρεία 

τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής 

Συνέλευσης.  

 

......................................, ...............2019 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος 

 

 

.................................................. 

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο 

& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)] 

 

Παρακαλούμε το παρόν να παραδοθεί στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Σπετσών 1 - Κερατσίνι Αττικής τηλ. 210 

4090165, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής 

Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 6-7-2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


