ΕΝΤΥΠΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΤΗΣ 27ης IOYNIOY 2013

Ο υπογράφων Μέτοχος της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία
∆ιεύθυνση / Έδρα
Α. ∆. Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.
Αριθµός Μετοχών
Αριθµός µερίδας ΣΑΤ
Αριθµός λογαριασµού αξιών
Ονοµατεπώνυµο Νοµίµου/ων Εκπροσώπου/ων που
υπογράφει/ουν το παρόν (συµπληρώνεται µόνο από τα
νοµικά πρόσωπα)
Με την παρούσα παρέχω στον / την :
1. ………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………
Την εντολή,την πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας
χωριστά , µε αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Ioυνίου
2013 στις 10:00 π.µ. στην έδρα της Εταιρείας 12ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαµίας , Μεταµόρφωση και
να ασκήσουν για λογαριασµό µου , τα δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω
δηλωθείσες µετοχές ή από όσες θα είµαι κύριος ή έχω δικαίωµα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή
θεµατοφύλακας ) κατά την ηµεροµηνία καταγραφής για τα αναφερόµενα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης κατά την απόλυτη κρίση του/της /τους ή σύµφωνα µε τις ακόλουθες οδηγίες µου:
ακολούθως:
ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ή:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων
(εταιρικών και ενοποιηµένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση
2012 (1.1.2012-31.12.2012) καθώς και της ετήσιας εκθέσεως
διαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της εκθέσεως του
Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην αυτή χρήση
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα
της χρήσης 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012) καθώς και για τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012
3. Λήψη απόφασης περί µη διανοµής κερδών
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού
Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων και εξαµηνιαίων (εταιρικών
και ενοποιηµένων) οικονοµικών καταστάσεων για την τρέχουσα
χρήση 2013 και καθορισµός αµοιβής αυτών
5. Χορήγηση εγκρίσεως - αδείας σύµφωνα µε το άρθρο 23 του
Κ.Ν. 2190/20 προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους
∆ιευθυντές, για την συµµετοχή τους σε διοικητικά συµβούλια ή

ΥΠΕΡ

στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών του Οµίλου που επιδιώκουν όµοιους ,
συναφείς ή παρεµφερείς σκοπούς.
6. Έγκριση καταβληθεισών αµοιβών, µισθών και αποζηµιώσεων
προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις προσφερθείσες
από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2012 (01.01.201231.12.2012) και καθορισµός νέων αµοιβών , αποζηµιώσων και
µισθών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση
2013.
7. Παροχή εξουσιοδοτήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 14
του κ.ν. 2190/1920 , στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας για
την θέσπιση προγράµµατος διάθεσης µετοχών της εταιρείας, στα
µέλη του ∆.Σ. και στο προσωπικό της εταιρείας µε την µορφή και
την διαδικασία ασκήσεως δικαιώµατος προαιρέσεως αγοράς
µετοχών κατά το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας και το
άρθρο 13 παρ.13 του ΚΝ 2190/20.
8. Έγκριση προγράµµατος αγορών ιδίων µετοχών της Εταιρείας
µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του
κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα, και παροχή των σχετικών
εξουσιοδοτήσεων
9. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία
τουλάχιστον τρεις ηµέρες (3) πριν από την αντίστοιχη ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης.
(Τόπος)

, ________________

( Ηµεροµηνία )

..................................................................
Υπογραφή –Ονοµατεπώνυµο

Παρακαλούµε το Έντυπο ∆ιορισµού Αντιπροσώπου να αποσταλεί στην εταιρεία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
SYSTEMS AE στο fax: 210-2888699 ή µε επιστολή προς το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων στην
διεύθυνση : 12ο χλµ. Αθηνών – Λαµιάς ,14451,Μεταµόρφωση

