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ΈΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΖΑΜΠΑ Α.Ε. ΤΗΣ 15ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ο υπογράφων µέτοχος της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - ΖΑΜΠΑ Α.Ε.» ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία

∆ιεύθυνση
Α.∆.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.
Αριθµός Μετοχών

Ορίζω µε το παρόν τον/τους…………………………………………………………….
1…………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………

ως αντιπρόσωπό/αντιπροσώπους µου να ψηφίσει/ουν για λογαριασµό µου επί των
θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης που αναγράφονται κατωτέρω, της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης της 15ης ∆εκεµβρίου 2020 στις 10:00 στην έδρα της Εταιρείας
Λ.Κηφισού 42, 131 33 Περιστέρι, καθώς επίσης και σε όλες τις µετά από αναβολή ή
Επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων, οποτεδήποτε νοµίµως
συγκληθούν και πραγµατοποιηθούν. Ο/οι αντιπρόσωπός/αντιπρόσωποι µου
ψηφίσει/ουν για τα θέµατα της οικείας ηµερήσιας διάταξης, ως ακολούθως :
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.Έγκριση των
χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου
1/1/2020 - 14/7/2020, µετά των σχετικών
εκθέσεων και δηλώσεων των εκκαθαριστών

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή.
2.Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και
απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών, για τη
διαχειριστική περίοδο 1/1/2020 έως και
14/7/2020.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός
αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για
τον έλεγχο της χρήσεως από την ενάρξη της
εκκαθαρίσεως της εταιρείας, ήτοι από τις
15/7/2020, έως και την ηµεροµηνία λήξεως
αυτής, και ορισµός της αµοιβής τους.
4. ∆ιάθεση κερδών.
5.Έγκριση και επικύρωση της αποφάσεως
των εκκαθαριστών της εταιρείας για την
εκποίηση των ακινήτων κυριότητος της
τελευταίας.
6.Λοιπα θέµατα
Τόπος……………………………(Ηµεροµηνία)……………………..2020

…………………………………………….
(υπογραφή)
…………………………………………………………………….
(ονοµατεπώνυµο)/(επωνυµία) ή Σφραγίδα

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να µετάσχει κάθε µέτοχος o οποίος έχει, και
αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή, κατά την ηµέρα διεξαγωγής της Γενικής
Συνέλευσης. Μέτοχοι, που είναι νοµικά πρόσωπα, µετέχουν στη Γενική Συνέλευση
διά των νοµίµων εκπροσώπων τους. Οι εκπρόσωποι µετόχων πρέπει να έχουν µαζί
τους τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, τα οποία θα φέρουν χρονολογία και υπογραφή
του εκδότη τους (σχετικό υπόδειγµα έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της
εταιρείας www.zampa.gr).

