
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE»,  
ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  …………….……...…………..……………………………………. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ: …………….……...…………..……………………………………. 
Α.Δ.Τ./ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: …………….……...…………..……………………………………. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:   …………….……...…………..……………………………………. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ.:  …………….……...…………..……………………………………. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:  …………….……...…………..……………………………………. 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ: 
(για νομικά πρόσωπα μόνο)   

 
..…..….……...…………..………………………………….……. 

 
Εξουσιοδοτώ με την παρούσα τον/ην κ./κα.: ……………………………………………………………………………………………. 
κάτοικο …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….  
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (e-mail):   ..………..…….…………….……...…………..…………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:   ..………..………………….……...…………..……………………. 

 
 
To έντυπο αντιπροσώπευσης θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 7η 
Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 το αργότερο. 
    
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του 
αντιπροσώπου, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας κλπ.):  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 
 

Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
κατά το ποσό των 3.752.863,05 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση: (α) 
του συνόλου του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση 
μετοχών υπέρ το άρτιο» και (β) μέρους του αποθεματικού 
από μη διανεμηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων (κέρδη 
εις νέον), με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 
της Εταιρείας κατά 0,17 Ευρώ (από 0,33 Ευρώ σε 0,50 Ευρώ). 

   

Θέμα 2ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
κατά το ποσό των 3.752.863,05 Ευρώ, με μείωση της 
ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,17 
Ευρώ (από 0,50 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ) και επιστροφή - 
καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της 
Εταιρείας. 

   

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του 
Καταστατικού της Εταιρείας. 

   

 
Σημείωση 1: Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου αποφάσεως, ενώ η 
ένδειξη «Κατά» την καταψήφισή του.  



 

 
 

Σημείωση 2: Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί κατωτέρω.  
Σημείωση 3: Σε περίπτωση που δεν χορηγήσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο που θα 
ορίσετε, αυτός θα ψηφίσει κατά την κρίση του.  
 
Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018. Το παρόν ισχύει για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 9η Νοεμβρίου 2021.  
 
Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως σαράντα οκτώ 
(48) τουλάχιστον ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 

 
 

…….., …………..………….. 2021 
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα 

 
 
 

………………………………….. 
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο 

& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)  
 
 
 
 
 

 


