
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗN EKΤAΚTΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΤΗΣ TRASTOR ΑΕΕΑΠ 
ΤΗΣ 01/07/2016 

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν) 
 

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της TRASTOR A.E.E.A.Π. 
 
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία :  ……………………... 
 
ΑΦΜ   :  ……………………… 
 
Διεύθυνση / Έδρα     :  …………………….. 
 
Αριθμ. Τηλεφώνου  :  ……………………… 
 
Αριθμός μετοχών   : ……………………… ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την 
εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση της Εταιρείας προς τους 
Μετόχους.  
 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ 
Τον κ. ………...., κάτοικο ……….., ή τον τυχόν αναπληρωτή τον οποίον ο ίδιος θα ορίσει σε περίπτωση 
κωλύματός του, να με αντιπροσωπεύσει κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
TRASTOR A.E.E.A.Π. που θα συνέλθει την 01/07/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην Αθήνα, 
στο ξενοδοχείο Electra Palace Athens στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, καθώς και σε κάθε μετ’ 
αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσουν για λογαριασμό μου για το σύνολο των μετοχών της 
TRASTOR A.E.E.A.Π. των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. 
ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), κατά την κρίση τους σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα : 
 
1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού 

προς απόσβεση ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920, μέσω μείωσης της 
ονομαστικής αξίας της μετοχής.  Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της 
Εταιρείας - Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 

2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών, την έκδοση νέων 
κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων για την άντληση 
κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 24,082,215.30 Ευρώ.  Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του 
Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο -  Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 

3.  Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, μέχρι του ποσού 20.000.000 
Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003  -  Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 

4. Ορισμός νέων μελών της προβλεπόμενης στο άρθρο 37 του ν. 3693/2008 Επιτροπής Ελέγχου. 

5. Παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση συμβάσεων/συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και 
προσώπων της  παρ. 5 του άρθρου 23Α του κ.ν. 2190/1920. 

6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.   

 
Η παρούσα δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και το 
γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την 
ψηφοφορία. 
Δηλώνω τέλος ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια των ως άνω εξουσιοδοτούμενων σχετικά με 
την παραπάνω εντολή. 



 
 
____________        ______________ 
           (τόπος)               (ημερομηνία) 
 

  
Παρακαλούμε η Εξουσιοδότηση αυτή να 
επιστραφεί στην TRASTOR A.E.E.A.Π. το 
ταχύτερο δυνατό με έναν από τους 
ακόλουθους τρόπους (κατά σειρά 
προτίμησης) 

 

           (υπογραφή) 
 

  Ταχυδρομικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης 
μετόχων, Πανεπιστημίου 25-29 (2ος 
όροφος), 10564, Αθήνα ή 

 Με αποστολή fax : 210-32 88 211 ή 210 
-33 11 956  

 

           (ονοματεπώνυμο) 

  

 


