
ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ/ΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΣΑΚΣIKH ΓΔΝΙΚΗ 
ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΥΑΙΓΔΜΔΝΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΑΔΒΔ  
ΣΗ 20 ης Ιοσνίοσ 2018  

Ο Τπνγξάθσλ Μέηνρνο/Νόκηκνο Αληηπξόζσπνο κεηόρνπ ηεο εηαηξείαο ΥΑΙΓΔΜΔΝΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΑΔΒΔ  

 (ζην εμήο ε Δηαιρεία):  
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ / ΕΠΩΝΤΜΙΑ:  
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ / ΕΔΡΑ /  
ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:.....................................................................................  
Α.Δ.Σ.   ……………………………………………………………………………………………………………. 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: .................................................................................................................................  
ΑΡΙΘΜΟ 
ΜΕΣΟΥΩΝ: ………...............................................................................................................................
ή γηα όζεο ζπλνιηθά κεηνρέο ζα έρσ ην δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηε ζρεηηθή Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο1  

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΤΣΗ: …...............................................................................................  
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΞΙΩΝ: ...............................................................................................  
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ/ΩΝ2:  

εμνπζηνδνηώ κε ην παξόλ ηνλ θν / θα  
 
1. [νλνκαηεπώλπκν, δ/λζε, ΑΔΣ]   
 
 
2. [νλνκαηεπώ λπκν, δ/λζε, ΑΔ Σ]  
 
 
3. [νλνκαηεπώλπκν, δ/λζε, ΑΔΣ] (ζην εμήο ν/νη Ανηιπρόζφπος/οι)  
 
[ελεξγνύληεο όινη από θνηλνύ/θαζέλαο ρσξηζηά θαη ρσξίο ηε ζύκπξαμε ηνπ άιινπ, νπόηε ζε πεξίπησζε 
πξνζέιεπζεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο αληηπξνζώπσλ θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ 
ελεξγεί ρσξηζηά, ν πξώηνο πξνζεξρόκελνο απνθιείεη ην δεύηεξν θαη ηνλ ηξίην θαη ν δεύηεξνο ηνλ ηξίην, 
θ.ιπ.)3  

όπσο κε αληηπξνζσπεύζεη ζηελ πξνζερή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο, πνπ ζα ζπλέιζεη 
ζηηο 15 Ινπλίνπ 2016, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 09:00 ζηα γξαθεία ηεο Εηαηξίαο επί ηεο νδνύ Αξραίνπ 
Θεάηξνπ ,4 Αιίκνο , Σ.Κ. [174 56] θαζώο θαη ζε θάζε ηπρόλ κεη’ αλαβνιή ή επαλαιεπηηθή απηήο 

ζπλεδξίαζε και να υηθίζει ζηο όνομα και για λογαριαζμό μοσ γηα ηνλ σο άλσ αλαθεξόκελν 
αξηζκό κεηνρώλ εθδόζεσο ηεο Εηαηξείαο, ησλ νπνίσλ είκαη θύξηνο / γηα ηηο νπνίεο έρσ εθ ηνπ λόκνπ ή 
από ζύκβαζε δηθαίσκα ςήθνπ (επί παξαδείγκαηη, βάζεη ζύκβαζεο ελερπξίαζεο ή ζύκβαζεο 
ζεκαηνθπιαθήο)4, σο αθνινύζσο γηα ηα θάησζη αλαθεξόκελα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

1 Ο κέηνρνο πρέπει λα επηιέμεη ν/νη Αληηπξόζσπνο/νη λα ηνλ αληηπξνζσπεύζνπλ είηε γηα 

κέξνο είηε γηα ην ζύλνιν ησλ κεηνρώλ πνπ είλαη θύξηνο /ή γηα ηηο νπνίεο έρεη εθ ηνπ λόκνπ ή 
από ζύκβαζε δηθαίσκα ςήθνπ.  

2 πκπιεξώλεηαη κόλν ζε πεξίπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ.  
3 Η εληόο αγθύιεο αλαθνξά ρξεηάδεηαη κόλνλ ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ πιένλ ηνπ ελόο 

αληηπξνζώπσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν εμνπζηνδνηώλ κέηνρνο πρέπει λα επηιέμεη αλ νη 

δηνξηδόκελνη κε ην παξόλ Αληηπξόζσπνη ζα ελεξγνύλ από θνηλνύ ή δύλαληαη λα 
εθπξνζσπήζνπλ ην κέηνρν ν θαζέλαο ρσξηζηά. 4 Ο κέηνρνο πξέπεη λα επηιέμεη αλάινγα κε 

ηελ λνκηθή θαηάζηαζή ηνπ.  
5 Ο κέηνρνο πνπ 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 λ. 3556/2007.  
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1. Υποβολι και ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ 
εταιρικισ χριςθσ 1.1.2017 ζωσ 31.12.2017  μετά των επ’ αυτϊν 
εκκζςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ελεγκτϊν. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των 
Ελεγκτϊν από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα τθσ 
χριςθσ 2017. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

3. Εκλογι ενόσ τακτικοφ και ενόσ αναπλθρωματικοφ Ελεγκτι για τθν 
χριςθ 1.1.2018 ζωσ 31.12.2018 και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ αυτϊν 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Ζγκριςθ αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθ 
χριςθ 1.1.2017 ζωσ 31.12.2017 και προζγκριςθ αμοιβϊν των 
μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθν χριςθ 1.1.2018 ζωσ 
31.12.2018 ςφμφωνα με το άρκρ. 24 Κ.Ν. 2190/1920. 

 

    

5. Ζγκριςθ ςυμβάςεων ςφμφωνα με το άρκρ. 23α Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 

    

6. Κακοριςμόσ τθσ διάρκειασ τθσ κθτείασ των μελϊν τθσ Επιτροπισ 
Ελζγχου. 

 

    

7. Μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρίασ κατά ποςό 166.815 
ΕΥΡΩ με μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε μετοχισ κατά ποςό 
0,02 ΕΥΡΩ και επιςτροφι ποςοφ 0,02 ΕΥΡΩ ςε κάκε μετοχι κατά 
τροποποίθςθ του άρκρου 5 του καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ. Σκοπόσ 
τθσ μείωςθσ είναι θ επιςτροφι ςτουσ μετόχουσ ποςοφ 0,02 ΕΥΡΩ 
ανά μετοχι και ςυνολικά 166.815 ΕΥΡΩ, κακϊσ θ εταιρία λόγω του 
υψθλοφ ποςοφ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου δεν ζχει ανάγκθ για 
τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ τθν επιςτρεφόμενθ ςτουσ μετόχουσ 
εταιρικι περιουςία 

 

    

8. Διάφορεσ ανακοινϊςεισ. 
 

    

 
Σπκπιεξώζηε κε ηελ έλδεημε “Φ” ζην θαηάιιειν ηεηξαγσλίδην ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πώο αθξηβώο 
ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ςήθνη ζαο ζε θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο ηεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο. Κάζε θελή γξακκή ζα ινγηζζεί ζαλ απνρή από ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ ζέκαηνο πνπ 
αληηζηνηρεί ζε απηήλ. 

 
(Τόπνο) ........................................(Ηκεξνκελία).....................2018 
------------------------ 
(ππνγξαθή) 
-------------------------------------------------------------- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σεκεηώζεηο: 
1) Γηα λα ζεσξεζεί έγθπξν, ην παξόλ Έληππν Δθπξνζώπεζεο πξέπεη λα θαηαηεζεί 
ζηα γξαθεία ηεο ΦΑΙΓΔΜΔΝΟΣ Α.Δ.Β Δ , Αξραίνπ Θεάηξνπ 4 Άιηκνο Αηηηθήο  ή λα 
απνζηαιεί ζην fax 210 9953187, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 
(3) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, καδί κε 
ην απνδεηθηηθό έγγξαθν ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο ηνπ αληηπξνζσπεπόκελνπ 
κεηόρνπ (ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ηεο «Δ.Φ.Α.Δ.»). 
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) Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε, ε ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ πξέπεη λα 
ππάξρεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο (5εο) εκέξαο πξηλ απηή (εκεξνκελία 
θαηαγξαθήο). Μέηνρνη πνπ έρνπλ κεηνρέο θαηαρσξεκέλεο ζην Σύζηεκα Αϋισλ 
Τίηισλ ηεο « Διιεληθά Φξεκαηηζηήξηα Α.Δ.», δελ ρξεηάδεηαη λα πξνβνύλ ζε 
δέζκεπζε ησλ κεηνρώλ ηνπο γηα λα ςεθίζνπλ θαη /ή λα αληηπξνζσπεπζνύλ ζηελ 
Γεληθή Σπλέιεπζε. 
Γηεπθξηλίζεηο άξζξνπ 28α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 αλαθνξηθά κε ηελ 
Δθπξνζώπεζε Μεηόρνπ 
1. Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε 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 Σπλέιεπζε 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 Σπλέιεπζεο ζηελ 
αξκόδηα αξρή ή, εάλ ε απόθαζε ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηόηεηα, από ηελ 
θαηαρώξηζή ηεο ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ. Η κε ζπκκόξθσζε ηνπ 
αληηπξνζώπνπ κε ηηο νδεγίεο πνπ έρεη ιάβεη δελ επεξεάδεη ην θύξνο ησλ 
απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, αθόκε θαη αλ ε ςήθνο ηνπ αληηπξνζώπνπ 
ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα ηε ιήςε ηνπο. 
3. Ο αληηπξόζσπνο κεηόρνπ ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηε  
ΦΑΙΓΔΜΔΝΟΣ Α.Δ.Β Δ  πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο, 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 ΦΑΙΓΔΜΔΝΟΣ Α.Δ.Β Δ   ή είλαη άιιν 
λνκηθό πξόζσπν ή νληόηεηα ε νπνία ειέγρεηαη από ην κέηνρν απηόλ, 
β) είλαη κέινο ηνπ _Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο 
ΦΑΙΓΔΜΔΝΟΣ Α.Δ.Β Δ. ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο ΦΑΙΓΔΜΔΝΟΣ Α.Δ.Β Δ 
Α.Δ. ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν ν 
νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο ΦΑΙΓΔΜΔΝΟΣ Α.Δ.Β Δ . 



γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηόο ειεγθηήο ηεο ΦΑΙΓΔΜΔΝΟΣ Α.Δ.Β Δ .Δ. ή κεηόρνπ 
πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο ΦΑΙΓΔΜΔΝΟΣ Α.Δ.Β Δ . ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ 
ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο 
ΦΑΙΓΔΜΔΝΟΣ Α.Δ.Β Δ , 
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 ζηε ΦΑΙΓΔΜΔΝΟΣ Α.Δ.Β Δ . κε ηνπο ίδηνπο ηύπνπο, 
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ από ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία 
ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη 
ηξεηο (3) αληηπξνζώπνπο. Ωζηόζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ΦΑΙΓΔΜΔΝΟΣ 
Α.Δ.Β Δ., 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 Σπλέιεπζε. 
 
Έλαβον / ελάβαμε γνώση των ανωτέρω      Ο/οι Μέτοχος/οι      Ο/οι Αντιπρόσωπος/οι 

 
 
 
Υπνγξαθή/έο: 


