
Έντυπο 2: Πρωτόκολλο παραλαβής τίτλων 
 
(ΈΝΤΥΠΟ 2) 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ  
ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ  

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

της εταιρείας 
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜAΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ – ΖΑΜΠΑ Α.Ε.” (η “Εταιρεία”) 
 
Στο Περιστέρι, σήμερα, ___ ______ 2019: 
 
(1) ο/η κάτωθι υπογράφων (-ούσα) __________________________ του 

________________ και της ____________, κάτοικος ________________, οδός 
_________________, αριθμ. ____________, κάτοχος του υπ’ αριθμ._____________ 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,  
 

(2) ο/η κάτωθι υπογράφων (-ούσα) __________________________ του 
________________ και της ____________, κάτοικος ________________, οδός 
_________________, αριθμ. ____________, κάτοχος του υπ’ αριθμ._____________ 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,  
 

(3) ο/η κάτωθι υπογράφων (-ούσα) __________________________ του 
________________ και της ____________, κάτοικος ________________, οδός 
_________________, αριθμ. ____________, κάτοχος του υπ’ αριθμ._____________ 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,  

 
νόμιμος (-οι) και αποκλειστικός (-οι) -κατά υπεύθυνη δήλωσή μου (-μας)- κομιστής και κύριος 
(συν-κομιστές και συγκύριοι) του (-των)  υπ’ αριθμ. ____, _____ και ____ έγχαρτου (-ων), 
οριστικού (-ων) πολλαπλού (-ών) τίτλου (-ων) ανωνύμων μετοχών εκδόσεως της 
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜAΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ – ΖΑΜΠΑ Α.Ε.”, ο οποίος τίτλος (-οι οποίοι τίτλοι) ενσωματώνει (-ουν) τις 
υπ’ αριθμ. ________________________ ανώνυμες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και 
κυριότητος εμού του ιδίου (-και συγκυριότητος ημών των ιδίων),  
 

ΔΗΛΩΝΩ (-ΟΥΜΕ) ότι: 
 
Σήμερα, __ _______ 2019:  
 
Ι. Παρέδωσα (-με) τον (-τους) κάτωθι έγχαρτο (-ους), οριστικό (-ούς) πολλαπλό (-ούς) 

τίτλο (-ους) ανωνύμων μετοχών, ο οποίος τίτλος (-οι οποίοι τίτλοι ) ενσωματώνει (-
ουν) το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας και κυριότητος του 
υπογράφοντος (-συγκυριότητος των συνυπογραφέων) της παρούσας).  

 
Α/Α 

ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ 
ΤΙΤΛΟΥ 

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΧΑΡΤΟΥΜΕΝΩΝ  

ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ  

 
ΙΙ. Παρέλαβα (-λάβαμε), λόγω αντικαταστάσεως, τον (-τους) κάτωθι έγχαρτο (-ους) 

οριστικό (-ούς) πολλαπλό (-ους) τίτλο (-ους) ονομαστικών μετοχών, ο οποίος τίτλος (-
οι οποίοι τίτλοι) ενσωματώνει (-ουν) το σύνολο των μετοχών εκδόσεως  της Εταιρείας 
και κυριότητος του υπογράφοντος (-συγκυριότητος των συνυπογραφέων) της 
παρούσας).  

 
 

 
Α/Α 

ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ 
ΤΙΤΛΟΥ 

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΧΑΡΤΟΥΜΕΝΩΝ  

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ  

 
Κατόπιν τούτου, ουδεμία αξίωση έχω (-ουμε) ή διατηρώ (-ουμε) κατά της Εταιρείας. 
 
Περιστέρι, __ _______ 2019 
 
Ο ΔΗΛΩΝ (-ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ) &  
ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ (-ΟΝΤΕΣ)/ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ (-ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ) 
 
 
_______________________ 
………………………  
 
 
_______________________ 
……………………….. 
 
 
_______________________ 



……………………….. 


