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ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και τον διακριτικό τίτλο  

«ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» 

ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  

 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057234504000 

 

Ο υπογράφων   μέτοχος της «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» : 

Όνομα : .......................................................................................................................... 

Επώνυμο : ...................................................................................................................... 

Δ.Α.Τ. ..........................................................Α.Φ.Μ. ....................................................... 

Διεύθυνση : ..................................................................................................................... 

Αριθμ. Τηλεφώνου : ....................................... email : .................................................... 

Αριθμός μετοχών : ......................................................................................................... 

( εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των 

καταχωρημένων στη μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής )  

ΔΗΛΩΝΩ ότι έλαβα γνώση της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  της εταιρίας 

«ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Α.Ε.», η οποία θα συνέλθει την 7η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη κι ώρα  14.00 στα 

γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στα Διαβατά ( Δημοτική Κοινότητα 

Διαβατών, Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης )  επί της οδού Ίωνος Δραγούμη αριθμ. 26,  κι ότι προτίθεμαι να μετάσχω και 

να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις άνω μετοχές μου ή θα διαθέτω 

κατά την ημερομηνία της καταγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018,  διά 

αντιπροσώπου :  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΔΑΤ & ΑΦΜ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

   

 

ο/η οποίος/ α εξουσιοδοτείται κι εντέλλεται να παραστεί και να με αντιπροσωπεύσει κατά 

την άνω Γενική Συνέλευση ή σε κάθε επαναληπτική ή αναβλητική αυτής, να ασκήσει κάθε 



 2 

δικαίωμα μου κατά την κρίση του /της κι εν γένει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για 

τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει για λογαριασμό μου στα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

   

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  

ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

Θέμα 1ο :  Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών  

Καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης και προσάρτημα)  που 

 αφορούν την εταιρική χρήση 2020 ( ήτοι 01.01.2020 έως 31.12.2020 )  

καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.  

   

Θέμα 2ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 

σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018.  

   

Θέμα 3ο : Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις – εγκρίσεις και λήψη  

αποφάσεων  επ΄ αυτών.   

   

  

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/της αντιπροσώπου μου η οποία 

λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση / εντολή μου και την αναγνωρίζω 

ήδη ως Νόμιμη, έγκυρη κι ισχυρή.  

Η εν λόγω εξουσιοδότηση αυτοδίκαια ανακαλείται εάν εν τέλει παρασταθώ και 

συμμετάσχω αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση ή την επαναληπτική αυτής ή  μετά από 

διακοπή ή αναβολή της.   

Θεσσαλονίκη ……………….2021 

 

…………………………………….. 

(υπογραφή )  

 


