
ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 
Προς την 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων 
ΛK Πεντέλης αρK 48 
N5O P5 Βριλήσσια 
 
ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Ο υπογράφων μέτοχος 
 
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία :  ……………KK……………………………KKK……………K……………KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
Πατρώνυμο :   ……………………………………………KK………………K…KK……………K……………KKK……KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
Ονοματεπώνυμο Εκπρόσωπου 
(για νομικά πρόσωπα): ……………………………K………………KKK………KK…………K………………KKK……KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
Διεύθυνση / Έδρα : KK………………………………K………………KKK………K……………K……………………KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
ΑρK Τηλεφώνου επικοινωνίας: KK……………………………………………KK……………K……………………KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
Αριθμός μερίδας Σ.Α.ΤK : ………………………………………………………KK………K………………………KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
Αριθμός μετοχών : ……………………………………………KKKK………………K………K………………………KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
 
Έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της ΕταιρείαςI η οποία θα συνέλθει την O9η 
Απριλίου OMNNI ημέρα Παρασκευή και ώρα N6:MM μ.μK στο Μαρούσι ΑττικήςI στα γραφεία της Εταιρείας στα 
ΒριλήσσιαI επί της Λεωφόρου Πεντέλης αριθμός 48 και δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω 
τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσα θα διαθέτω κατά την ημερομηνία 
καταγραφήςI κατά το ΝόμοI δι’ αντιπροσώπου και προς τούτο παρέχω: 
 
NK στον/στην …………………………………………………………………………………………………KK του KKKKKKKKKKKKKKKK 
………………………………I κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ’ αριθK ………………………KKKKK… που εκδόθηκε την 
……………………KK από το ……………………………KKKK  ταχυδρομική διεύθυνση: …………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
OK στον/στην …………………………………………………………………………………………………KK του KKKKKKKKKKKK 
…………………………………I κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ’ αριθK ………………………… που εκδόθηκε την 
……………………KK από το ……………………………KKKKταχυδρομική διεύθυνση: ……………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
PK στον/στην …………………………………………………………………………………………………KK του ………… 
………………………I κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ’ αριθK ………………………… που εκδόθηκε την 
……………………KK από το ……………………………KKKKKταχυδρομική διεύθυνση: ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
την εντολήI την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμαI ενεργώντας από κοινού ο καθένας ή χωριστά να με 
αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.ΕKI να λάβει/λάβουν μέρος στη 
συζήτησηI να ψηφίσει/ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως κατά την κρίση του/τουςI να 
ασκήσει/ασκήσουν κάθε δικαίωμά μου κατ’ αυτή και γενικώς να ενεργήσει/ενεργήσουν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη 
νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική ΣυνέλευσηK 
 
Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ως άνω προσώπου/προσώπωνI η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της 
εξουσιοδοτήσεωςI ως νόμιμηI έγκυρη και ισχυρήK 
 
Η παρούσα δεν ισχύει σε περίπτωση που παρευρεθώ ο ίδιος στην ως άνω Τακτική Γενική ΣυνέλευσηK 
 
Η παρούσα ισχύει 0 / δεν ισχύει 0  και σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία τελικώς διεξαχθεί η Τακτική Γενική 
Συνέλευση σε  περίπτωση αναβολής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής 
ΣυνέλευσηςK Παρακαλούμε σημειώσατε «X» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιοK 

………………………………………………………………KK OMNN 
 

(Τόπος) EΗμερομηνία) 
 

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ 
 
 
 
Η παρούσα «Δήλωση - Εξουσιοδότηση» θα πρέπει να κατατεθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.ΕKI ΛK Πεντέλης αρK 
48 ΤΚ N5O P5 ΒριλήσσιαI τουλάχιστον τρεις EP) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής ΣυνέλευσηςK  


