
ΕΝΣΤΠΟ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ/ΩΝ 
ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ  

ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ  
«AUTOHELLAS ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)»  

ΣΗ 28ησ Ιουνύου 2013 
 

 
Ο υπογρϊφων μϋτοχοσ / νόμιμοσ εκπρόςωποσ μετόχου τησ ανώνυμησ εταιρύασ  
«AUTOHELLAS ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (και το 
διακριτικό τύτλο «HERTZ») (ςτο εξόσ η «Εταιρύα»): 
 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ/ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: ___________________ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ / ΕΔΡΑ: __________________________________________ 
Α.Δ.Σ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.: ____________________________________________ 
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΧΩΝ: _________________ / ό για όςεσ ςυνολικϊ μετοχϋσ θα ϋχω το 
δικαύωμα ψόφου κατϊ τη ςχετικό Ημερομηνύα Καταγραφόσ1 
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΤΣΗ: _______________________________ 
ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΞΙΩΝ: ______________________________ 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ/ΩΝ2:  
 
 

εξουςιοδοτώ με το παρόν 
 
τον κο / την κα  
1. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ] 
2. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ] 
3. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ] 
(ςτο εξόσ ο/οι Αντιπρόςωποσ/οι)  
[ενεργούντεσ όλοι από κοινού / καθένασ χωριςτά και χωρίσ τη ςύμπραξη του άλλου, 
οπότε ςε περίπτωςη προςέλευςησ ςτη Γενική Συνέλευςη περιςςοτέρων του ενόσ 
αντιπροςώπων καθένασ εκ των οποίων ενεργεί χωριςτά, ο πρώτοσ προςερχόμενοσ 
αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτεροσ τον τρίτο, κ.λπ.)] 3 
 
όπωσ με αντιπροςωπεύς... κατϊ την προςεχό Σακτικό Γενικό υνϋλευςη των 
μετόχων τησ Εταιρύασ που θα ςυνϋλθει την 28.6.2013, ημϋρα Παραςκευό και ώρα 13.00 
μ.μ. ςτη ϋδρα τησ Εταιρύασ που βρύςκεται ςτην Κηφιςιϊ – Αττικόσ και ςτα επύ τησ οδού 
Βιλτανιώτη 31 γραφεύα τησ, καθώσ και ςε κϊθε τυχόν μετ’ αναβολό ό επαναληπτικό 
αυτόσ ςυνεδρύαςη και ςυγκεκριμϋνα ςτην A’ Επαναληπτικό Γενικό υνϋλευςη τησ 
09.7.2012, ημϋρα Σρύτη και ώρα 13.00 μ.μ. ςτην ϋδρα τησ Εταιρύασ που βρύςκεται ςτην 
Κηφιςιϊ – Αττικόσ και ςτα επύ τησ οδού Βιλτανιώτη 31 γραφεύα τησ και ςτη Β’ 
Επαναληπτικό Γενικό υνϋλευςη τησ 22.7.2013, ημϋρα Δευτϋρα και ώρα 13.00 μμ ςτην 
ϋδρα τησ Εταιρύασ που βρύςκεται ςτην Κηφιςιϊ – Αττικόσ και ςτα επύ τησ οδού 
Βιλτανιώτη 31 

και ψηφύς... ςτο όνομα και για λογαριαςμό μου για τον ωσ ϊνω αναφερόμενο 
αριθμό μετοχών εκδόςεωσ τησ Εταιρύασ, των οπούων εύμαι κύριοσ / για τισ οπούεσ ϋχω 
εκ του νόμου ό από ςύμβαςη δικαύωμα ψόφου (επύ παραδεύγματι, βϊςει ςύμβαςησ 

                                                 
1
 Ο κέηνρνο πξέπεη λα επηιέμεη ν/νη Αληηπξόζσπνο/νη λα ηνλ αληηπξνζσπεύζνπλ είηε γηα κέξνο είηε γηα 

ην ζύλνιν ησλ κεηνρώλ πνπ είλαη θύξηνο / ή γηα ηηο νπνίεο έρεη εθ ηνπ λόκνπ ή από ζύκβαζε δηθαίσκα 

ςήθνπ.   
2
 κόλν ζε πεξίπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ  

3
 ε εληόο αγθύιεο αλαθνξά ρξεηάδεηαη κόλνλ ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ πιένλ ηνπ ελόο αληηπξνζώπσλ. 

Σε απηή ηελ πεξίπησζε ν εμνπζηνδνηώλ κέηνρνο πξέπεη λα επηιέμεη αλ νη δηνξηδόκελνη κε ην παξόλ 

Αληηπξόζσπνη ζα ελεξγνύλ από θνηλνύ ή δύλαληαη λα εθπξνζσπήζνπλ ην κέηνρν ν θαζέλαο ρσξηζηά. 



 

Παξαθαινύκε ην παξόλ λα απνζηαιεί ζην Τκήκα Μεηόρσλ ηεο Εηαηξίαο ζην fax 210 6264039 ή 

ηαρπδξνκηθά ζηα γξαθεία ηνπ Τκήκαηνο Μεηόρσλ ηεο Εηαηξίαο: Βηιηαληώηε 31, 14564, Κεθηζηά 

Αηηηθήο.  

 

ενεχύραςησ ό ςύμβαςησ θεματοφυλακόσ)4, ωσ ακολούθωσ για τα κϊτωθι αναφερόμενα 
θϋματα ημερόςιασ διϊταξησ:  
  
Θϋματα Ημερόςιασ Διϊταξησ  ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ Κατϊ τη διακριτικό 

ευχϋρεια του 
Αντιπροςώπου5  

1.Τποβολό και ϋγκριςη των 
Ετόςιων Οικονομικών 
Καταςτϊςεων (εταιρεύασ και 
ομύλου) τησ χρόςησ που ϋληξε 
31.12.2012, τησ ςχετικόσ Έκθεςησ 
του Διοικητικού υμβουλύου 
καθώσ και του Πιςτοποιητικού 
Ελϋγχου των Ελεγκτών. 

 

   

2. Απαλλαγό του Διοικητικού 
υμβουλύου και των Ορκωτών 
Ελεγκτών από κϊθε ευθύνη 
αποζημύωςησ για τα πεπραγμϋνα 
τησ χρόςησ 2012. 

 
 

   

3.  Εκλογό ελεγκτικόσ εταιρεύασ- 
Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρόςη 
2013 και ϋγκριςη τησ αμοιβόσ 
τουσ. 

 

   

4. Έγκριςη των αμοιβών που 
καταβλόθηκαν ςε μϋλη του 
Διοικητικού υμβουλύου κατϊ τη 
διϊρκεια τησ εταιρικόσ χρόςησ 
2012 και προϋγκριςη των   
αμοιβών μελών του Διοικητικού 
υμβουλύου για την εταιρικό 
χρόςη 2013, κατϊ το ϊρθρο 24 
του κ.ν. 2190/1920 

 

   

5. Έγκριςη διϊθεςησ κερδών  
 
 

   

6.Μεύωςη του μετοχικού κεφαλαύου 
τησ Εταιρύασ μϋςω ταυτόχρονησ 
 (i) αύξηςησ τησ ονομαςτικόσ 
αξύασ ϋκαςτησ κοινόσ 
ονομαςτικόσ μετϊ ψόφου 
μετοχόσ τησ Εταιρύασ και 

   

                                                 
4
 Ο κέηνρνο πξέπεη λα επηιέμεη αλάινγα κε ηελ λνκηθή θαηάζηαζή ηνπ   

5
 Ο κέηνρνο πνπ ζα επηιέμεη ν δηνξηδόκελνο κε ην παξόλ αληηπξόζσπόο ηνπ λα ςεθίζεη θαηά ηε 

δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα νθείιεη λα ειέγμεη ηπρόλ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ηεο παξνρήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εμνπζηνδόηεζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3556/2007.  



 

Παξαθαινύκε ην παξόλ λα απνζηαιεί ζην Τκήκα Μεηόρσλ ηεο Εηαηξίαο ζην fax 210 6264039 ή 

ηαρπδξνκηθά ζηα γξαθεία ηνπ Τκήκαηνο Μεηόρσλ ηεο Εηαηξίαο: Βηιηαληώηε 31, 14564, Κεθηζηά 

Αηηηθήο.  

 

μεύωςησ του ςυνολικού αριθμού 
αυτών με ςυνϋνωςη των εν λόγω 
μετοχών (reverse split) και (ii) 
μεύωςη τησ ονομαςτικόσ αξύασ 
τησ μετοχόσ με ςκοπό την 
αναλογικό πραγματικό διανομό 
μετρητών ςτουσ μετόχουσ. 
Σροποπούηςη του ϊρθρου 3 του 
Καταςτατικού τησ Εταιρύασ λόγω 
των ανωτϋρω αποφϊςεων. 
Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων. 
Παροχό εξουςιοδοτόςεων    

 
7. Έγκριςη αγορϊσ ακινότων από 

την εταιρεύα ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε. κατ΄ 
ϊρθρο 23α του 2190/1920. 

 
 

   

8. Λοιπϊ θϋματα και ανακοινώςεισ.    

 
Θα όθελα περαιτϋρω να ενημερώςω την Εταιρύα ότι ϋχω όδη ενημερώςει τον/τουσ 
Αντιπρόςωπο/ουσ μου ςχετικϊ με την υποχρϋωςη γνωςτοπούηςησ που υπϋχει/ουν ςε 
περύπτωςη εφαρμογόσ του ϊρθρου 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/20. 
 
Η παρούςα δεν ιςχύει εφόςον ϋχω γνωςτοποιόςει ςτην Εταιρύα τουλϊχιςτον τρεισ (3) 
ημϋρεσ πριν την αντύςτοιχη ημερομηνύα ςυνεδρύαςησ τησ Γενικόσ υνϋλευςησ γραπτό 
ανϊκληςη τησ παρούςασ. 
 

[Τόποσ], __/___/2013 
 

Ο/Η εξουςιοδοτών/ούςα Μϋτοχοσ  
 

     
 
    
   __________________________________  

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο 
& ςφραγίδα (για νομικό πρόςωπο)]6 

                                                 
6
 Σε πεξίπησζε πνπ ην παξόλ απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά ζηελ Εηαηξία ή κέζσ ηειενκνηνηππίαο 

(fax), όπσο αλαθέξεηαη θαησηέξσ, θαη δελ ππνγξάθεηαη ελώπηνλ ηνπ Υπεύζπλνπ Εμππεξέηεζεο 

κεηόρσλ ηεο Εηαηξίαο, ζα πξέπεη λα θέξεη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληνο 

κεηόρνπ, άιισο δελ ζα γίλεηαη δεθηό από ηελ Εηαηξία.  


