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CPI ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΧΝ. 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΜΗ:   1788301000.  ( ΑΡ.Μ.Α.Δ. 32624/06/Β/95/1) 

        
ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΟΡΙΜΟΤ ΠΛΗΡΔΞΟΤΙΟΤ- ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΦΗΦΟ 
ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ 08εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2021 

 
Ο ππνγξάθσλ κέηνρνο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «CPI A.E.» (ε 
«Δηαηξεία») 
 

Ολνκαηεπώλπκν / Δπωλπκία  

Γηεύζπλζε / Έδξα  

Αξ.Σαπηόηεηαο/Αξ.Γηαβαηεξίνπ  

Αξηζ. Σειεθώλνπ  

Αξηζκόο Μεηνρώλ  

Αξηζκόο κεξίδαο ΑΣ  

Υεηξηζηήο  

 
Με ηελ παξνύζα εμνπζηνδόηεζε: 
Γηνξίδω /δηνξίδνπκε ηνλ/ηελ ή ηνπο/ηηο: 
1) …….....................................……………………… ηνπ ......................., θάηνηθν 

..........................., 

νδόο ......................... αξ. ..........., κε ΑΔΣ: ..................................................., ή / θαη 

2) ..... .....................................……………………… ηνπ ......................., θάηνηθν 

..........................., 

νδόο ......................... αξ. ..........., κε ΑΔΣ: ..................................................., ή / θαη 

3) …….......................................……………………… ηνπ ......................., θάηνηθν 

..........................., 

νδόο ......................... αξ. ..........., κε ΑΔΣ: ..................................................., ή / θαη 

 

ωο πιεξεμνύζην/νπο θαη αληηπξόζσπό/νπο κνπ/καο, πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα 
ελεξγνύλ ρσξηζηά ή από θνηλνύ (διαγράθεηαι η μη επιθυμηηή περίπηωζη) επ’ νλόκαηη 
θαη γηα ινγαξηαζκό κνπ/καο γηα λα ζπκκεηάζρεη/νπλ ζηελ Εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε ηεο Εηαηξείαο, πνπ ζα ζπλέιζεη ζηηο 08 Μαξηίνπ 2021, εκέξα Γεπηέξα  
θαη ώξα 10:00, ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο Εηαηξείαο (νδόο Ραθαειίδε  αξ. 1 ζηνλ 
Σαύξν Αηηηθήο), θαζώο επίζεο θαη ζε όιεο ηηο κεηά από αλαβνιή ή επαλαιεπηηθέο 
απηήο Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ κεηόρσλ, νπνηεδήπνηε λνκίκσο ζπγθιεζνύλ θαη 
πξαγκαηνπνηεζνύλ απηέο, θαη γηα λα ςεθίζεη/νπλ γηα ηα ζέκαηα ηεο νηθείαο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο, σο αθνινύζσο: 
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 ΤΠΔΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΔΞΑΙΡΔΣΧ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ □ □ □ 

 
ή: 
 

Γηα θάζε έλα από ηα ζέκαηα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο:   

ΤΠΔΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 

1.Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Εηήζησλ 
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Εηαηξείαο (ζε 
ελνπνηεκέλε θαη κε βάζε) ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 
από 1.7.2019 – 30.06.2020, θαζώο θαη ησλ 
ζρεηηθώλ Εθζέζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ. 
 

□ □ □ 

2.Έγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηεο 
Εηαηξίαο, πνπ άζθεζε ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην 
θαηά ηε ρξήζε 1/7/2019-30/06/2020, ζύκθσλα 
κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 108 ηνπ Νόκνπ 
4548/2018 όπσο ηζρύεη θαη απαιιαγή ησλ 
Οξθσηώλ Ειεγθηώλ από θάζε επζύλε 
απνδεκίσζεο γηα ε ρξήζε 1/7/2019-30/06/2020, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 117, παξ. 1 πεξίπη. γ’ ηνπ 
Ν. 4548/2018.  

□ □ □ 

3.Εθινγή κειώλ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. □ □ □ 
4.Έθζεζε πεπξαγκέλσλ Επηηξνπήο Ειέγρνπ. 
 

□ □ □ 

5.Εθινγή Επηηξνπήο Ειέγρνπ ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4449/2017 ζε ζπλδπαζκό κε 
απηέο ηνπ Ν. 3016/2002. 
  

□ □ □ 

6.Εθινγή δύν Οξθσηώλ Ειεγθηώλ, δειαδή ελόο 
ηαθηηθνύ θαη ελόο αλαπιεξσκαηηθνύ γηα ηε ρξήζε 
1.7.2020-30.06.2021 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο 
απηώλ. 
 

□ □ □ 

7.Έγθξηζε ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 1.7.2019-30.06.2020 
θαη πξνέγθξηζε απηώλ γηα ηε ρξήζε 1.7.2020-
30.06.2021. 
 

□ □ □ 

8.Έγθξηζε πξνθαηαβνιήο ακνηβώλ ζε κέιε ηνπ 
Δ.. γηα ην δηάζηεκα κέρξη ηελ επόκελε Σαθηηθή 
Γεληθή πλέιεπζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 109 ηνπ 
Νόκνπ 4548/2018. 
 

□ □ □ 

9.Έγθξηζε ηεο αλαζεσξεκέλεο Πνιηηηθήο 
Απνδνρώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 
110 ηνπ Νόκνπ 4548/2018. 
 

□ □ □ 

10.Έγθξηζε ηεο Πνιηηηθήο Καηαιιειόηεηαο θαη 
Αλάδεημεο Τπνςήθησλ Μειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ θαη Τπεπζύλσλ Πξνζώπσλ. 
 

□ □ □ 

11.Τπνβνιή πξνο ζπδήηεζε ζηε Γεληθή 
πλέιεπζε ηεο Έθζεζεο απνδνρώλ ησλ κειώλ 
ηνπ Δ.. γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 1/7/2019-
30/06/2020, ζύκθσλα κε ην άξζξν 112 ηνπ λ. 
4548/2018. 

□ □ □ 
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12.Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο αγνξάο ηδίσλ 
κεηνρώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 49 ηνπ Ν. 
4548/2018 θαη παξνρή ζρεηηθώλ 
εμνπζηνδνηήζεσλ πξνο ην Δ.. γηα ηα 
δηαδηθαζηηθά. 
 

□ □ □ 

 
 

 (Σόπνο) ..............................., (Ηκεξνκελία) ............................... 2021 
 

______________________ 
(ππνγξαθή) 

 
______________________________ 

(νλνκαηεπώλπκν) / (επωλπκία) ή θξαγίδα 
εκεηώζεηο: 
 
1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ε ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ πξέπεη λα 

ππάξρεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο (5εο) εκέξαο πξηλ απηή (εκεξνκελία 
θαηαγξαθήο). Μέηνρνη πνπ έρνπλ κεηνρέο θαηαρσξεκέλεο ζην ύζηεκα Άπισλ 
Σίηισλ ηεο «Ειιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Ε», δελ ρξεηάδεηαη λα πξνβνύλ ζε 
δέζκεπζε ησλ κεηνρώλ ηνπο γηα λα ςεθίζνπλ θαη/ή λα αληηπξνζσπεπζνύλ ζηελ 
Γεληθή πλέιεπζε. 

2. Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξία, είλαη αλαγθαίν ην έγγξαθν απηό λα θέξεη ην όλνκα ηεο 
εηαηξίαο θαη ηελ/ηηο ππνγξαθή/έο ησλ εμνπζηνδνηεκέλνπ/σλ λνκίκσλ 
εθπξνζώπνπ/σλ ηεο θαη λα ζπλνδεύεηαη από ηα αλαγθαία γηα ηε λνκηκνπνίεζε 
απηώλ απνδεηθηηθά έγγξαθα. 

3. ηελ πεξίπησζε από θνηλνύ θπξίσλ κεηόρσλ, πιεξεμνύζην κπνξεί λα δώζεη κόλν 
ν κέηνρνο ηνπ νπνίνπ ην όλνκα εκθαλίδεηαη πξώην ζην Μεηξών Μειώλ. 

4. Παξαθαινύκε ην παξόλ «Έγγξαθν Δηνξηζκνύ Πιεξεμνπζίνπ Αληηπξνζώπνπ» 
ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν λα θαηαηεζεί από ηνλ κέηνρν, ζηα Κεληξηθά 
Γξαθεία ηεο Εηαηξείαο, νδόο Ραθαειίδε 1, ζηνλ Σαύξν Αηηηθήο (Τπεξεζία 
Εμππεξέηεζεο Μεηόρσλ, ππεύζπλε θ. νθία Σζαδήκα) ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) 
εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζύγθιεζεο Γεληθήο πλέιεπζεο, καδί ην 
απνδεηθηηθό έγγξαθν ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο ηνπ αληηπξνζσπεπόκελνπ κεηόρνπ 
(ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ηεο «Ε.Υ.Α.Ε. ΑΕ») θαη ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά 
ηνπ ππνγξάθνληνο έγγξαθα. 

5. Η παξνύζα δελ ηζρύεη εθόζνλ παξαβξεζείηε απηνπξνζώπσο ζηε Γεληθή 
πλέιεπζε θαη ην δειώζεηε εγθαίξσο.__ 


