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(για νοµικά πρόσωπα) 

Έντυπο διορισµού αντιπροσώπου 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ « ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» 

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 
 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος ……………………..…………….. του ……………………, 
κάτοικος …………………..…, οδός ……………….…….. αρ. ………, µε τηλέφωνο 
επικοινωνίας …………………….. µε το υπ’ αριθµ. ………………..….………………… 
Α.∆.Τ./∆ιαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. …………………………………………….. 

την…………………………….., µε αριθµό µερίδας Σ.Α.Τ.………………… και µε 
αριθµό µετοχών ………………………………… 

δηλώνω 

ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η 
οποία θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., στο Hyatt  
Regency Thessaloniki,13 km  Θεσσαλονίκης -Περαίας,  και µε την παρούσα 

εξουσιοδοτώ 

τον / την / τους 

α) ……………………………..………. του …………………………, κάτοικο 
…………………………………………, οδός ………………….…………….. αρ……. 
µε το υπ’ αριθµ. ….………………… Α.∆.Τ./∆ιαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. 
………………………………………………………….. την…………………………….., 

β) ……………………………..………. του …………………………, κάτοικο 
…………………………………………, οδός ………………….…………….. αρ……. 
µε το υπ’ αριθµ. ….………………… Α.∆.Τ./∆ιαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. 
………………………………………………………….. την…………………………….., 

γ) ……………………………..………. του …………………………, κάτοικο 
…………………………………………, οδός ………………….…………….. αρ……. 
µε το υπ’ αριθµ. ….………………… Α.∆.Τ./∆ιαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. 
………………………………………………………….. την…………………………….., 

ο /οι οποίος /οποίοι εξουσιοδοτώ/ εξουσιοδοτούνται και εντέλλεται/εντέλλονται όπως 
ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύµπραξη άλλου να παραστεί /παραστούν και 
να µε αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση και 
να ψηφίσει / ψηφίσουν στο όνοµα και για λογαριασµό µου κατά την εύλογη κρίση 
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του/τους και προς το συµφέρον της Εταιρείας για όλα τα θέµατα της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης, να ασκήσει /ασκήσουν κάθε δικαίωµα µου κατά την κρίση του /τους και εν 
γένει να προβεί/ προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόµιµη συµµετοχή µου στην 
Τακτική Γενική Συνέλευση.  

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του /των αντιπροσώπου 
/αντιπροσώπων µου η οποία θα λάβει χώρα σύµφωνα µε την παρούσα εξουσιοδότηση 
και την αναγνωρίζω ως νόµιµη, έγκυρη και ισχυρή. 

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση καθώς επίσης ισχύει/δεν ισχύει σε οποιαδήποτε επαναληπτική, µετά διακοπήν 
ή µετ’ αναβολήν αυτής σύµφωνα µε την πρόσκληση της εν λόγω Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης. 

_____________________ 

 

 

(τόπος, ηµεροµηνία) 

(ονοµατεπώνυµο µετόχου) 

& σφραγίδα 

 

 

_______________________ 

(υπογραφή) 
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