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ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 

(στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας 

με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ») 

 

Σήμερα την 24η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, ημερομηνία συνεδρίασης 

της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 

επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία»), εμφανίσθηκε στον τόπο 

όπου λαμβάνει χώρα η εν λόγω Γενική Συνέλευση και ειδικότερα στην έδρα της Εταιρείας 

(Δήμος Αθηναίων Αττικής, οδός Αδριανείου αριθ. 29) αυτοπροσώπως/δι’ αντιπροσώπου 

(διαγράφεται αναλόγως), ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, μέτοχος της Εταιρείας, της 

ιδιότητας αυτής υφισταμένης κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date), κατά την 

έννοια του άρθρου 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, όπως προκύπτει από την ενημέρωση που 

λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, προκειμένου να λάβει μέρος στην 

νομίμως συγκληθείσα ως άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 

και να ψηφίσει εφ’ όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.   

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ  

-Ονοματεπώνυμο/επωνυμία                     : ……………………….……………………………….. 

-Διεύθυνση /Έδρα                 : ………………………………………………………… 

-Α.Δ.Τ. ή Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.                  : ………………………………………………………… 

-Α.Φ.Μ.                   : ………………………………………………………… 

 

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου : ……...………………………………………… 

 

Συνημμένο έντυπο αντιπροσώπου: ΝΑΙ /ΟΧΙ (διαγράφεται αναλόγως)  

 

Ενημερώθηκα ότι η Εταιρεία λαμβάνει γνώση των στοιχείων μου ως μετόχου αυτής, 

συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα, από το Κεντρικό 

Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) και τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε., μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής/ 

διαδικτυακής διασύνδεσης και επικοινωνίας του Χ.Α. με εισηγμένες εταιρίες «ΕΡΜΗΣ».  

Ενημερώθηκα, επίσης, για την πολιτική προστασίας δεδομένων της Εταιρείας, καθώς και ότι 

έχω το δικαίωμα ενημέρωσης, συμπλήρωσης, διόρθωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω 

επεξεργασία των στοιχείων μου από την Εταιρεία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι η Εταιρεία τηρεί, όπως έχει εκ του νόμου υποχρέωση, και η ίδια 

τα στοιχεία αυτά, μπορεί δε να τα γνωστοποιήσει σε εργαζομένους της (ενδεικτικά Υπηρεσία 

Εξυπηρέτησης Μετόχων, Οικονομική Διεύθυνση)  ή/και συνεργαζόμενες με αυτήν οντότητες 

ή φυσικά πρόσωπα (ιδίως δε νομικούς, οικονομικούς ή άλλους συμβούλους), για το σκοπό 
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της εξυπηρέτησης της σχέσης της μαζί μου ως μετόχου και για την εκπλήρωση των σχετικών 

εκ του νόμου και του Καταστατικού της υποχρεώσεών της. 

Αντιλαμβάνομαι, επίσης, ότι η Εταιρεία οφείλει να τηρεί τα στοιχεία μου εμπιστευτικά και 

να λαμβάνει κάθε εύλογο τεχνικό, οργανωτικό ή άλλο μέτρο για την προστασία και ασφάλεια 

των προσωπικών μου δεδομένων, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, εθνική και 

ενωσιακή. 

Αποδέχομαι και δίνω τη ρητή μου συγκατάθεση προς την Εταιρεία να επεξεργάζεται τα 

δεδομένα μου αυτά κατά τα ανωτέρω, για το σκοπό της εξυπηρέτησης της σχέσης μου μαζί 

της ως μετόχου της, για όσο χρόνο παραμένω μέτοχος, ως και μετά την τυχόν απώλεια της 

ιδιότητας αυτής, εάν και στο μέτρο που τούτο απαιτείται εκ του νόμου ή/και του 

υφισταμένου κανονιστικού πλαισίου. 

 

Σε πίστωση και βεβαίωση των ανωτέρω υπογράφεται το παρόν Δελτίο Παρουσίας, το οποίο 

θα παραμείνει εις τα Αρχεία της Εταιρείας κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα.   

 

Ο/Η μέτοχος   

 

 

 

 


