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ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ/ΕΠΩΝΤΜΙΑ:…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
ΔΙΕΤΘΤΝΗ/ΕΔΡΑ:…………………………………………………………………..……
Α.Δ.Σ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:……………………………………………………………………….…
ΑΡ. ΜΕΣΟΧΩΝ:………………………………………………………………………………
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ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΞΙΩΝ:……………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ / ΩΝ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ / ΩΝ:…………………...
……………………………………………………………(για νομικά πρόσωπα μόνο)
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Α.Δ.Σ.

1.
2.
3.
ΣΡΟΠΟ ΨΗΥΟΥΟΡΙΑ (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων του ενός
αντιπροσώπων όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών
ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου οπότε σε περίπτωση
προσέλευσης στηn τακτική Γενική υνέλευση περισσοτέρων του ενός
αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το
δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λ.π.)
…………………………………………………………………………...…………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΨΗΥΟΤ (π.χ. ψήφος
κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή
αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ilyda.com κ.λ.π.):
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο : Τποβολή προς έγκριση της Ετησίας Εκθέσεως του
Διοικητικού υμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για
τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην
εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010).
Θέμα 2ο: Τποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών
Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010
(01.01.2010 - 31.12.2010) καθώς και της ετήσιας
Οικονομικής Εκθέσεως για την εν λόγω χρήση.
Θέμα 3ο: Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και
παροχή προς το Διοικητικό υμβούλιο των αναγκαίων
εξουσιοδοτήσεων.
Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού υμβουλίου
και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της
εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και
για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2010.
Θέμα
5ο:. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και
αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου κατά
την χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για τις
προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων
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αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού υμβουλίου
για την τρέχουσα χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).
Θέμα 6ο : Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1)
αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο
Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις (ετήσιες
και εξαμηνιαίες) της χρήσεως 2011 και καθορισμός της
αμοιβής αυτών.
Θέμα 7ο : Ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης της
αιτήσεως της Εταιρείας για υπαγωγή
του 3ετούς
Επιχειρηματικού
της
χεδίου
συνολικής
δαπάνης
5.000.000,00 Ευρώ , στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου
3299/2004 [Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση (ε),
υποπερίπτωση (xi)], , επικύρωση των σχετικών προς τούτο
ενεργειών και αποφάσεων του Δ της εταιρείας και παροχή
των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό υμβούλιο
της εταιρείας για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.
Θέμα 8ο : Λοιπά θέματα- Ανακοινώσεις.
ημείωση 1 : Η ένδειξη «Τπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας σχεδίου αποφάσεως, ενώ η ένδειξη « Κατά» την καταψήφισή του
ημείωση 2 : Η ένδειξη «Άλλο» δηλώνει οιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας
ψηφοφορίας (αποχή, παρών) και προς τούτο πρέπει να λαμβάνει χώρα σχετική διευκρινιστική
σημείωση
ημείωση 3 : Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί
κατωτέρω .

Συχόν πρόσθετες οδηγίες :
……………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………..
ας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την
υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 3 του κ.ν.
2190/1920.
Σο παρόν ισχύει για την Ετήσια Σακτική Γενική υνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 29η Ιουνίου 2011, καθώς και για
οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ’ αναβολή αυτής. Συχόν
ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω
εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία
συνεδρίασης της εν λόγω Γενικής υνέλευσης.
……………..,………………..2011
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα
…………………………………..
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)
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