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ΓΗΛΩΗ – ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ 
ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
 
Ο σπογράφων μέτοτος 

 
Ολνκαηεπώλπκν / Δπσλπκία :  ……………..……………………………...…………….……………........................... 
Παηξώλπκν :   ……………………………………………..……………….…..…………….……………...……...................... 
Ολνκαηεπώλπκν Δθπξόζσπνπ 
(γηα λνκηθά πξόζσπα): …………………………….………………...………..………….………………...……..................... 
Γηεύζπλζε / Έδξα : ..……………………………….………………...……….…………….……………………..................... 
Αξ. Σειεθώλνπ επηθνηλσλίαο: ..……………………………………………..…………….……………………....................... 
Αξηζκόο κεξίδαο .Α.Σ. : ………………………………………………………..……….………………………...................... 
Αξηζκόο κεηνρώλ : ……………………………………………....……………….……….………………………..................... 
 
Έιαβα γλώζε ηεο πξνζθιήζεσο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλειεύζεσο ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία ζα ζπλέιζεη ηελ 29 
Ινπλίνπ 2012, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 16:00 κ.κ., ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ζηα Βξηιήζζηα, επί ηεο Λεσθόξνπ 
Πεληέιεο αξηζκόο 48 θαη δειώλσ όηη πξνηίζεκαη λα κεηάζρσ ζε απηή θαη λα αζθήζσ ηα δηθαηώκαηα ςήθνπ πνπ 
απνξξένπλ από ηηο αλσηέξσ δεισζείζεο κεηνρέο ή όζα ζα δηαζέησ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο, θαηά ην 
Νόκν, δη’ αληηπξνζώπνπ θαη πξνο ηνύην παξέρσ: 
 
1. ζηνλ/ζηελ ………………………………………………………………………………………………….. ηνπ ................ 

………………………………, θάηνρν ηνπ ΑΓΣ/Γηαβαηεξίνπ ππ’ αξηζ. ……………………….....… πνπ εθδόζεθε ηελ 
…………………….. από ην ……………………………....  ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: …………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
2. ζηνλ/ζηελ ………………………………………………………………………………………………….. ηνπ ............ 

…………………………………, θάηνρν ηνπ ΑΓΣ/Γηαβαηεξίνπ ππ’ αξηζ. ………………………… πνπ εθδόζεθε ηελ 
…………………….. από ην ……………………………....ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: ……………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
3. ζηνλ/ζηελ ………………………………………………………………………………………………….. ηνπ ………… 

………………………, θάηνρν ηνπ ΑΓΣ/Γηαβαηεξίνπ ππ’ αξηζ. ………………………… πνπ εθδόζεθε ηελ 
…………………….. από ην …………………………….....ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
ηελ εληνιή, ηελ πιεξεμνπζηόηεηα θαη ην δηθαίσκα, ελεξγώληαο από θνηλνύ ν θαζέλαο ή ρσξηζηά λα κε 
αληηπξνζσπεύζεη/αληηπξνζσπεύζνπλ ζηελ σο άλσ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο ΔΛΛΗΝΙΚΔ 
ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ  ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ., λα ιάβεη/ιάβνπλ κέξνο ζηε 
ζπδήηεζε, λα ςεθίζεη/ςεθίζνπλ επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο θαηά ηελ θξίζε ηνπ/ηνπο, λα 
αζθήζεη/αζθήζνπλ θάζε δηθαίσκά κνπ θαη’ απηή θαη γεληθώο λα ελεξγήζεη/ελεξγήζνπλ ό,ηη ήζειε απαηηεζεί γηα ηε 
λόκηκε ζπκκεηνρή κνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 
 
Δγθξίλσ από ηώξα θάζε ελέξγεηα ηνπ/ησλ σο άλσ πξνζώπνπ/πξνζώπσλ, ε νπνία ζα γίλεη ζην πιαίζην απηήο ηεο 
εμνπζηνδνηήζεσο, σο λόκηκε, έγθπξε θαη ηζρπξή. 
 
Η παξνύζα δελ ηζρύεη ζε πεξίπησζε πνπ παξεπξεζώ ν ίδηνο ζηελ σο άλσ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. 
 
Η παξνύζα ηζρύεη  / δελ ηζρύεη   θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκεξνκελία ηειηθώο δηεμαρζεί ε Σαθηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε ζε  πεξίπησζε αλαβνιήο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ Πξόζθιεζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο 
πλέιεπζεο. Παξαθαινύκε ζεκεηώζαηε «X» ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην. 

……………………………………………………………….. 2011 
 

(Σόπνο) (Ηκεξνκελία) 
 

Ο/Η ΜΔΣΟΥΟ 
 
 
 
Η παξνύζα «Γήισζε - Δμνπζηνδόηεζε» ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ ηεο εηαηξείαο 
ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ., Λ. Πεληέιεο αξ. 
48 ΣΚ 152 35 Βξηιήζζηα, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο.  


