ENTYΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΝ 4η ΜΑΪΟΥ 2022
[Συμπληρώνεται και υποβάλλεται στην Εταιρεία «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
μέχρι την Δευτέρα 2.05.2022 και ώρα 11:00]
Προς την
«PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(εφεξής η «Εταιρεία»)
Βας. Σοφίας αρ.59
Αθήνα, 11521
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
e‐mail: e.kopelousou@premia.gr ‐ Τηλ. 210‐6967600

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος /νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού πρoσώπου ή
νομικής οντότητας που είναι μέτοχος της Εταιρείας:
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
Μετόχου :

Μερίδα Επενδυτή (ΣΑΤ) :

Αριθμός Μετοχών:
Διεύθυνση / Έδρα:
Τηλ. Επικοινωνίας (κινητό):

E‐mail:

Premia Properties. 59 Vas. Sofias Avenue, 115 21 Athens, Greece
Γ.Ε.ΜΗ.: 861301000 www.premia.gr

Με την παρούσα ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ:
Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο
Ε‐ΜΑΙL:

KINHTO THΛΕΦΩΝΟ:
Διεύθυνση :
ΑΔΤ:

να με εκπροσωπήσει/αντιπροσωπεύσει κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως σε πραγματικό
χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 4η Μάϊου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, να
ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης το αργότερο μέχρι την 2.05.2022
και ώρα 11:00 πμ, κατά τις ακόλουθες οδηγίες μου, να ασκήσει κάθε δικαίωμα μου
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και γενικώς να ενεργήσει ότι ήθελε
απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην ανωτέρω αναφερόμενη τακτική γενική
συνέλευση.
Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του ως άνω προσώπου, η οποία θα γίνει στο
πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης , ως νόμιμη , έγκυρη και ισχυρή.
Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει με την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει
εγγράφως στην Εταιρεία τη σχετική ανάκληση της παρούσας εξουσιοδότησης
τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία
συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Η παρούσα ισχύει
/ δεν ισχύει

(παρακαλούμε επιλέξτε) και σε κάθε τυχόν μετ΄ αναβολή ή επαναληπτική αυτής
συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική της 11.05.2022, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 11:00 π.μ που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω
τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης).
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Παρακαλούμε συμπληρώστε τις οδηγίες ψήφου στην επόμενη σελίδα:
Οδηγίες ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με Χ τις σχετικές οδηγίες σας.
Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου ,
θεωρείται ότι ο/η εκπρόσωπος/αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει
κατά την διακριτική του/της ευχέρεια.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1) Έγκριση της μετατροπής της
Εταιρείας σε Α.Ε.Ε.Α.Π σε συνέχεια
της από 5.4.2022 απόφασης της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς
αδειοδότηση της Εταιρείας ως
Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε
Ακίνητη Περιουσία (εφεξής
Α.Ε.Ε.Α.Π.), και ως Οργανισμού
Εναλλακτικών Επενδύσεων (εφεξής
Ο.Ε.Ε.)

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

2) Τροποποίηση του Καταστατικού της
Εταιρείας
3) Κωδικοποίηση του Καταστατικού
της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο

4) Τροποποίηση της Πολιτικής
Αποδοχών της Εταιρείας

5)Κωδικοποίηση
της
Πολιτικής
Αποδοχών της Εταιρείας σε ενιαίο
κείμενο
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ΑΠΟΧΗ

_ /_ /2022

Ο Εξουσιοδοτών/ουσα Μέτοχος/Νόμιμος του νομικού πρόσωπου ή νομικής
οντότητας

(υπογραφή& Ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε το παρόν και τα τυχόν συνοδευτικά του έγγραφα να αποσταλούν στην
Εταιρεία είτε κατόπιν ηλεκτρονικής σάρωσης με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση
e.kopelousou@premia.gr με Θέμα (Subject) «Ορισμός Εκπροσώπου/αντιπροσώπου
Γενική Συνέλευσης 4.5.2022», είτε με φάξ στον αριθμό 210 6967601, υπόψιν του
Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετοχών, είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα
Εξυπηρέτησης Μετοχών της Εταιρείας στην διεύθυνση Βας. Σοφίας αρ.59 την Αθήνα,
σε κάθε περίπτωση 48 τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης.
Παρακαλούμε να επιβεβαιώνετε τη λήψη τους καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης
Μετόχων (κα Ελένη Κοπελούσου), στο τηλέφωνο 210 6967600.
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