
ΠΡΟΣ: 
 
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
 
Το παρόν έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25 ή 
αποστέλλεται στο fax: 210 6861347, τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 
της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς 
αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, 
καλώντας στο τηλέφωνο: 210 6861349, κ. Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο. 
 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΤΗΣ 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα. 
 
 
(Παρακαλούµε συµπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν) 
 
Ο κάτωθι υπογράφων µέτοχος/νόµιµος εκπρόσωπος µετόχου της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ….…………………………………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ:    ….…………………………………………………………………………… 

Α.Δ.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.:    ….…………………………………………………………………………… 

ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ:        ….…………………………………………………………………………… 

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ:    ….…………………………………………………………………………… 

ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:   ….…………………………………………………………………………… 

 
Εξουσιοδοτώ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ 

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

 
ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. σε περίπτωση ορισµού περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων, 
όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη 
σύµπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευση στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων 
του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το 
δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κλπ) 

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

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

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

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

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

 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ 

ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 26/09/2016 Κοινού 
Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης 
αναφορικά με τη Διασυνοριακή Συγχώνευση με 
απορρόφηση των Ελληνικών εταιριών «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από τη Βελγική 
εταιρία «Cenergy Holdings S.A.», β) της επεξηγηματικής 
έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για 
τη Διασυνοριακή Συγχώνευση που καταρτίστηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 3777/2009 και το 
άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, γ) της έκθεσης του κοινού εμπειρογνώμονα, 
Βελγικής Ελεγκτικής Εταιρίας με την επωνυμία 
«MAZARS ADVISORY SERVICES BVBA» για τη 
Διασυνοριακή Συγχώνευση που καταρτίστηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3777/2009 και το 
άρθρο 772/9,§1 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών. 

 

        

2. Έγκριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης με 
απορρόφηση των Ελληνικών εταιριών «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από τη Βελγική 
εταιρία «Cenergy Holdings S.A.», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 772/1 
και επόμενα του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών. 

 

        

3.Παροχή εξουσιοδοτήσεων . 
 

        
 

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας  
 

 
Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους µου σχετικά µε την υποχρέωση 
γνωστοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 28α ,παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920. Το παρόν ισχύει για 
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας η οποία θα λάβει χώρα την 8η 
Δεκεμβρίου 2016, καθώς και για την τυχόν επαναληπτική, µετά διακοπής ή µετ’ αναβολής 
αυτής. 
 

  



Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως 
τουλάχιστον τρείς (3) ηµέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης. 
 
 

……………………………. 
 

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

Υπογραφή-ονοµατεπώνυµο & σφραγίδα για νοµικό πρόσωπο 



 

 


