ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.5.2021 ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(1) Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση για τον διορισμό εκπροσώπου/αντιπροσώπου πρέπει να
συνοδεύεται από φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του
εκπροσώπου και του αντιπροσώπου.
(2) Προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή νομικών προσώπων ή οντοτήτων στη γενική
συνέλευσή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 124 παρ. 1 και 128 παρ. 4 ν.
4548/2018), τα νομικά αυτά πρόσωπα πρέπει αποστείλουν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν
τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του υπογράφοντος
εκπροσώπου και η εξουσία εκπροσώπησής του σε σχέση με τη γενική συνέλευση.
α. Για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην Ελλάδα
ενδείκνυνται ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:
(αα) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, όπως αυτό
εκδίδεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ημερομηνίας όχι προγενέστερης του
ενός μηνός από τη γενική συνέλευση.
(ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να
εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη γενική συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο
προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη
χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.
β. Για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην αλλοδαπή
το έντυπο αντιπροσώπευσης ενδείκνυνται ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:
(αα) Πιστοποιητικό εκπροσώπησης, όπως αυτό εκδίδεται από το αρμόδιο μητρώο,
ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη γενική συνέλευση. Εάν
υποβάλλεται και το υπό (ββ) κατωτέρω νομιμοποιητικό, το πιστοποιητικό θα πρέπει να
αναφέρει και τα πρόσωπα που απαρτίζουν το διοικητικό όργανο του νομικού προσώπου
που λαμβάνει την απόφαση.
(ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να
εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη γενική συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο
προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη
χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.
Τα ανωτέρω, εάν έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη της ελληνικής ή της αγγλικής, πρέπει
να συνοδεύονται από θεωρημένη από αρμόδιο πρόσωπο μετάφρασή τους στην ελληνική
ή στην αγγλική.
(3) Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία, μαζί με τα
νομιμοποιητικά έγγραφα, εφόσον ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα, καθώς και
φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του εκπροσώπου και του
αντιπροσώπου, είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.kopelousou@premia.gr, με
θέμα (subject) «Ορισμός αντιπροσώπου γενική συνέλευση 19.5.2021», είτε με fax στο
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νούμερο 210 6967601 υπόψη της υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων, είτε ταχυδρομικά
στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση
Δορυλαίου αρ.10-12 Αθήνα, ώστε να παραληφθούν σε κάθε περίπτωση 48 τουλάχιστον
ώρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.
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