
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΓΧΑΡΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ, 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ, ΤΙΤΛΩΝΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,  
 

& 
 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ (ΕΞ’ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ) ΕΓΧΑΡΤΩΝ 
ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ, ΤΙΤΛΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,  

 
 

της εταιρείας 
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜAΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ – ΖΑΜΠΑ Α.Ε.” (η “Εταιρεία”) 
 
 
ΜΕΤΟΧΟΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

1. Για την αυτοπρόσωπη παραλαβή από το μέτοχο, του έγχαρτου (-των 
έγχαρτων) οριστικού (-ων) πολλαπλού (-ων)  τίτλου (-ων) ονομαστικών 
μετοχών απαιτείται: α) η  παράδοση του συνόλου των προς αντικατάσταση 
έγχαρτων οριστικών, πολλαπλών τίτλων ανωνύμων μετοχών, β)  η επίδειξη 
του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του παραδίδοντος/παραλαμβάνοντος, 
και γ) υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής των Τίτλων. 

2. Για την παραλαβή του έγχαρτου (-των έγχαρτων) οριστικού (-ων) τίτλου (-ων) 
πολλαπλών τίτλων από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του μετόχου απαιτείται: α) 
η  παράδοση του συνόλου των προς αντικατάσταση έγχαρτων οριστικών, 
πολλαπλών τίτλων ανωνύμων μετοχών, β) υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση του 
παρέχοντος την πληρεξουσιότητα (έντυπο 1), με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής του από την Αστυνομία ή από ΚΕΠ, γ) επίδειξη του Δελτίου Α.Τ. 
του πληρεξουσίου και φωτοαντιγράφου του Δελτίου Α.Τ. του 
εκπροσωπούμενου, και δ)υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
Παράδοσης/Παραλαβής των Τίτλων. 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

1. Για ανώνυμη εταιρεία, απαιτείται: α)η προσκομιδή υπογεγραμμένου 
πρακτικού της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που 
εξουσιοδοτεί για την παράδοση των παλαιών, και την παραλαβή των νέων, 
πολλαπλών τίτλων μετοχών, β)η προσκομιδή του Φ.Ε.Κ. εκλογής του Δ.Σ. 
από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, γ) η προσκομιδή του Φ.Ε.Κ. της 
τρέχουσας συγκρότησης του Δ.Σ. και της εκπροσώπησης της Εταιρείας, δ)η 
επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του νομιμοποιούμενου για την 
παράδοση/παραλαβή των τίτλων, και ε)η υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
Παράδοσης/Παραλαβής των πολλαπλών τίτλων (έντυπο 4) 

2. Για ΕΠΕ απαιτείται: α)η προσκομιδή αρμοδίως θεωρημένου, και νυν 
ισχύοντος, καταστατικού, β) η προσκομιδή του Φ.Ε.Κ. της τρέχουσας 
εκπροσώπησης, γ)η απόφαση του διαχειριστή εταίρου που εξουσιοδοτεί για 
την παράδοση/παραλαβή των πολλαπλών τίτλων, δ)η επίδειξη της 
αστυνομικής ταυτότητας του νομιμοποιούμενου για την παράδοση/παραλαβή 



των πολλαπλών τίτλων, και ε)η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης/ 
Παραλαβής των πολλαπλών τίτλων (έντυπο 4Α). 

3. Για Ο.Ε. και Ε.Ε. απαιτείται : α) η προσκομιδή αρμοδίως θεωρημένου, και νυν 
ισχύοντος, καταστατικού, β) η προσκομιδή του Φ.Ε.Κ. της τρέχουσας 
εκπροσώπησης, γ) η απόφαση του διαχειριστή εταίρου που εξουσιοδοτεί για 
την παράδοση/παραλαβή των πολλαπλών τίτλων, δ) η επίδειξη της 
αστυνομικής ταυτότητας του νομιμοποιούμενου για την παράδοση/παραλαβή 
των πολλαπλών τίτλων, και ε) η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης/ 
Παραλαβής των πολλαπλών τίτλων (έντυπο 4Α). 

 


