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ΕΝΣΤΠΟ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ/ΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
ΣΗΝΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ 

«ΙΛΤΔΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ», 

ΣΗ 1ησ ΙΟΤΛΙΟΤ 2022 
 

 
 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ/ΕΠΩΝΤΜΙΑ: ……………..………….………………………...………….………………………… 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ/ΕΔΡΑ: …………………………………….…….………..……………………………………………...……..…… 
Α.Δ.Σ./ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: ……………………………………..…………..….…………………………………………..….……….… 
ΑΡ. ΜΕΣΟΧΩΝ: 
………………………….……………….……………………………………………………………….……….… 
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΤΣΗ: ……………………………………..…………………………………………………………….…………. 
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΞΙΩΝ: 
………………………..…………………….….………………………………...………………. 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ/ΩΝ: 
……..………………….………........................ (για νομικά πρόςωπα μόνο) 
 

 ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ/ΩΝ Α.Δ.Σ. 

1.   

2.   

3.   

 
ΣΡΟΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (π.χ. ςε περίπτωςθ οριςμοφ περιςςοτζρων του ενόσ 
αντιπροςϊπων όλοι οι αντιπρόςωποι ενεργοφν από κοινοφ ι κακζνασ εξ αυτϊν ενεργεί 
χωριςτά και χωρίσ τθ ςφμπραξθ του άλλου οπότε ςε περίπτωςθ προςζλευςθσ ςτθ Γενικι 
υνζλευςθ περιςςοτζρων του ενόσ αντιπροςϊπων κακζνασ εκ των οποίων ενεργεί χωριςτά, 
ο πρϊτοσ αποκλείει το δεφτερο και τον τρίτο και ο δεφτεροσ τον τρίτο κλπ.) 
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….….…………………………………….. 
 
ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΨΗΦΟΤ (π.χ. ψιφοσ κατά τθ διακριτικι 
ευχζρεια του/ων αντιπροςϊπου/ων, κετικι ψιφοσ ι αρνθτικι ψιφοσ επί του ςχεδίου 
αποφάςεων που ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ κλπ.):  
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΧΗ  

Θέμα 1ο: Υποβολι προσ ζγκριςθ των ετθςίων 
Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων που αφοροφν 
ςτθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2021 (01.01.2021-
31.12.2021) κακϊσ και τθσ ετιςιασ Οικονομικισ 
Ζκκεςθσ για τθν εν λόγω χριςθ. 

   

Θέμα 2ο: Υποβολι προσ ζγκριςθ τθσ ετιςιασ Εκκζςεωσ 
Διαχειρίςεωσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ 
Εκκζςεωσ των Ελεγκτϊν για τισ ετιςιεσ 
Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ που αφοροφν ςτθν 
κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2021 (01.01.2021-
31.12.2021). 
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Θέμα 3ο: Υποβολι και παρουςίαςθ τθσ ετιςιασ 
Εκκζςεωσ Πεπραγμζνων τθσ Επιτροπισ Ελζγχου για 
τθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2021 (01.01.2021-
31.12.2021). 

Ιδ. ημείωςη 4 

Θέμα 4ο: Ζγκριςθ διακζςεωσ (διανομισ) 
αποτελεςμάτων εταιρικισ χριςεωσ 2021 (01.01.2021-
31.12.2021) και λιψθ αποφάςεωσ περί μθ διανομισ 
(καταβολισ) μερίςματοσ. 

   

Θέμα 5ο: Ζγκριςθ τθσ ςυνολικισ διαχείριςθσ και 
απαλλαγι των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν-Λογιςτϊν τθσ 
Εταιρείασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα 
πεπραγμζνα τθσ κλειόμενθσ εταιρικισ χριςεωσ 2021 
(01.01.2021-31.12.2021), κακϊσ και για τισ ετιςιεσ 
Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ εν λόγω 
χριςεωσ. 

   

Θέμα 6ο: Εκλογι Ελεγκτικισ Εταιρείασ από το Δθμόςιο 
Μθτρϊο για τον υποχρεωτικό ζλεγχο των ετθςίων και 
εξαμθνιαίων Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων για 
τθν τρζχουςα εταιρικι χριςθ 2022 (01.01.2022-
31.12.2022) και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ αυτισ. 

   

Θέμα 7ο: Ζγκριςθ καταβλθκειςϊν αμοιβϊν, μιςκϊν 
και αποηθμιϊςεων προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου για τισ παραςχεκείςεσ από αυτά 
υπθρεςίεσ κατά τθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2021 
(01.01.2021-31.12.2021). 

   

Θέμα 8ο: Υποβολι προσ ςυηιτθςθ και ψιφιςθ από τθν 
Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τθσ Ζκκεςθσ 
Αποδοχϊν τθσ κλειόμενθσ εταιρικισ χριςεωσ 2021 
(01.01.2021-31.12.2021), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 112 του ν. 4548/2018, όπωσ ιςχφει. 

   

Θέμα 9ο: Κακοριςμόσ - προζγκριςθ αμοιβϊν, μιςκϊν 
και αποηθμιϊςεων των μελϊν του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου για τθν τρζχουςα εταιρικι χριςθ 2022 
(01.01.2022- 31.12.2022), και παροχι άδειασ για 
προκαταβολι τθσ αμοιβισ ςτα ωσ άνω πρόςωπα για 
το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν επόμενθ Τακτικι Γενικι 
Συνζλευςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  του άρκρου 
109 του ν. 4548/2018, όπωσ ιςχφει. 

   

Θέμα 10ο: Επικφρωςθ κατάργθςθσ καταρτιςκζντοσ 
μεταξφ τθσ Εταιρείασ και προςϊπων του άρκρου 99 
του ν. 4548/2018 ςυμβολαιογραφικοφ προςυμφϊνου 
αγοράσ ακινιτου.  

   

Θέμα 11ο: Ανακοίνωςθ προσ τθν ετιςια Τακτικι Γενικι 
Συνζλευςθ τθσ εκλογισ νζου ανεξάρτθτου μθ 
εκτελεςτικοφ μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςε 
αντικατάςταςθ παραιτθκζντοσ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και 
των άρκρων 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020 
και λιψθ αποφάςεωσ περί τθσ αποδόςεωσ τθσ 
ιδιότθτασ του ανεξαρτιτου μθ εκτελεςτικοφ μζλουσ 
για το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθ λιξθ τθσ κθτείασ του 
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υφιςτάμενου Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Θέμα 12ο: Παροχι εγκρίςεωσ-αδείασ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, 
όπωσ ιςχφει, προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου και τουσ Διευκυντζσ τθσ Εταιρείασ για τθ 
διενζργεια πράξεων που υπάγονται ςτουσ 
επιδιωκόμενουσ από τθν Εταιρεία ςκοποφσ και για τθν 
ςυμμετοχι τουσ ςε εταιρείεσ επιδιϊκουν όμοιουσ, 
ςυναφείσ ι παρεμφερείσ ςκοποφσ. 

   

Θέμα 13ο: Υποβολι και παρουςίαςθ τθσ Εκκζςεωσ των 
ανεξάρτθτων μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου για τθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2021 
(01.01.2021-31.12.2021), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. 

 
 

Ιδ. ημείωςη 4 

 
ημείωςη 1: Η ζνδειξθ «Τπζρ» δθλϊνει τθν υπερψιφιςθ του αναρτθκζντοσ ςχεδίου 
αποφάςεωσ, ενϊ θ ζνδειξθ «Κατά» τθν καταψιφιςι του.  
ημείωςη 2: Οιαδιποτε πρόςκετθ οδθγία προσ τον αντιπρόςωπο, δφναται να παρατεκεί 
αναλυτικά κατωτζρω ςτον οικείο χϊρο.  
ημείωςη 3: ε περίπτωςθ που δε χορθγιςετε ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ ςτον αντιπρόςωπο, 
αυτόσ κα ψθφίςει κατά τθν κρίςθ του.    
ημείωςη 4: Σα κζματα με αρικμοφσ 3 και 13 τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ δεν τίκενται ςε 
ψθφοφορία.   
 
Τυχόν πρόςκετεσ οδθγίεσ:  
……………………………………..………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………….…………………………………………………….………………….. 
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………..………………………….…………………………………………………………………………………….……… 
 
ασ γνωρίηω ότι ζχω ενθμερϊςει τον/τουσ αντιπρόςωπο/ουσ μου ςχετικά με τθν 
υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018. 
 
Σο παρόν ιςχφει για την Ετήςια Σακτική Γενική υνζλευςη των μετόχων τησ Εταιρείασ, η 
οποία θα λάβει χώρα την 1η Ιουλίου 2022, καθώσ και για οποιαδήποτε Επαναληπτική, 
μετά διακοπή ή μετ’ αναβολή αυτήσ. 
 
Συχόν ανάκλθςθ του παρόντοσ κα είναι ζγκυρθ εφόςον ςασ τθν γνωςτοποιιςω εγγράφωσ 
ςαράντα οκτϊ (48) τουλάχιςτον ϊρεσ πριν τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ 
Γενικισ υνζλευςθσ. 
 

…….., …………..………….. 2022 
Ο/Η εξουςιοδοτϊν/οφςα 

 
………………………………….. 

(υπογραφι & ονοματεπϊνυμο 
& ςφραγίδα για νομικό πρόςωπο)  


