
ΕΝΤΥΠΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΕΝΤΥΠΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΕΝΤΥΠΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΕΝΤΥΠΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ    

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας µε την επωνυµία ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας µε την επωνυµία ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας µε την επωνυµία ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας µε την επωνυµία ««««ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΙΝΟΙΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» της Α.Ε.» της Α.Ε.» της Α.Ε.» της 16161616
ηςηςηςης

 Ιουνίου 2014 Ιουνίου 2014 Ιουνίου 2014 Ιουνίου 2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική    

Ο κάτωθι υπογράφων µέτοχος ή νόµιµος εκπρόσωπος µετόχου της εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α. Ε.» 

 

µε την παρούσα παρέχω  

 

1. στον/στην ...................................................................... του................................. , κάτοικο ......................................, 

οδός ..................................... αρ ............, κάτοχο Α∆Τ/∆ιαβατηρίου ........................  που εκδόθηκε την……………….……………             

από το .................................. 

 

2. στον/στην ...................................................................... του................................. , κάτοικο ......................................, 

οδός ..................................... αρ ............, κάτοχο Α∆Τ/∆ιαβατηρίου ........................  που εκδόθηκε την……………….……………             

από το .................................. 

 

3. στον/στην ...................................................................... του................................. , κάτοικο ......................................, 

οδός ..................................... αρ ............, κάτοχο Α∆Τ/∆ιαβατηρίου ........................  που εκδόθηκε την……………….……………             

από το .................................. 

  

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, µε 

αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 

Α.Ε., η οποία θα συνέλθει την 16
η
 Ιουνίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, 

στην Κηφισιά, οδός Πηγών 33, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, και ασκήσουν για λογαριασµό µου, τα 

δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες µετοχές ή από όσες θα είµαι κύριος ή έχω δικαίωµα 

ψήφου από το Νόµο ή από σύµβαση κατά την ηµεροµηνία καταγραφής για τα αναφερόµενα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης: 

□ κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους 
□ ως κατωτέρω: 

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ    ΥΠΕΡΥΠΕΡΥΠΕΡΥΠΕΡ    ΚΑΤΑΚΑΤΑΚΑΤΑΚΑΤΑ    ΑΠΟΧΗΑΠΟΧΗΑΠΟΧΗΑΠΟΧΗ    

1111    Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων για 
την χρήση 2013, µε τις σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των κερδών. 
 

   

2222    Απαλλαγή των Μελών  του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  και  των  
Ελεγκτών  από  κάθε  ευθύνη αποζηµιώσεως για την χρήση 2013. 
 

   

3333    Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου    

4444    Έγκριση Έγκριση αµοιβών των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
για το έτος 2013 και προέγκριση αυτών για το έτος 2014. 

   

5555    Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον 
έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιηµένων) 
για την χρήση 2014 και καθορισµός της αµοιβής τους 
 

   

Ονοµατεπώνυµο/ ΕπωνυµίαΟνοµατεπώνυµο/ ΕπωνυµίαΟνοµατεπώνυµο/ ΕπωνυµίαΟνοµατεπώνυµο/ Επωνυµία     

∆ιεύθυνση / Έδρα∆ιεύθυνση / Έδρα∆ιεύθυνση / Έδρα∆ιεύθυνση / Έδρα     

Στοιχεία επικοινωνίαςΣτοιχεία επικοινωνίαςΣτοιχεία επικοινωνίαςΣτοιχεία επικοινωνίας (τηλ) (τηλ) (τηλ) (τηλ)     

Αριθµός Μερίδας Σ.Α.Τ.Αριθµός Μερίδας Σ.Α.Τ.Αριθµός Μερίδας Σ.Α.Τ.Αριθµός Μερίδας Σ.Α.Τ.     

Αριθµός µετοχών Αριθµός µετοχών Αριθµός µετοχών Αριθµός µετοχών      



6666    Παροχή εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την έκδοση 
κοινών οµολογιακών δανείων καθώς και για τον καθορισµό των όρων 
αυτών. 
 

   

 

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων µου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας 

εξουσιοδότησης, ως νόµιµη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εµένα. 

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω εγκαίρως 

στην Εταιρία έγγραφη ανάκληση της παρούσας. 

 

(Ηµεροµηνία) 

 

(υπογραφή / σφραγίδα) 

 

(Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία) 

 

> Παρακαλούµε Παρακαλούµε Παρακαλούµε Παρακαλούµε το παρόν έντο παρόν έντο παρόν έντο παρόν έντυποτυποτυποτυπο να αποσταλεί στο  να αποσταλεί στο  να αποσταλεί στο  να αποσταλεί στο faxfaxfaxfax    (210) 62(210) 62(210) 62(210) 6241509415094150941509 ή µε συστηµένη επιστολή προς το Τµήµα  ή µε συστηµένη επιστολή προς το Τµήµα  ή µε συστηµένη επιστολή προς το Τµήµα  ή µε συστηµένη επιστολή προς το Τµήµα 
Εξυπηρέτησης Μετόχων της ΕταιρίΕξυπηρέτησης Μετόχων της ΕταιρίΕξυπηρέτησης Μετόχων της ΕταιρίΕξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, ας, ας, ας, Πηγών 33Πηγών 33Πηγών 33Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά: (210) 62, 145 64 Κηφισιά: (210) 62, 145 64 Κηφισιά: (210) 62, 145 64 Κηφισιά: (210) 6241530415304153041530....    

 

 

 

 
 
 


