
CENTRIC ΣYΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ 
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34077/06/Β/95/33) 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ 
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

 
Ο υπογράφων, μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ» 
(η «Εταιρεία»)  
 
 
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία: 
Διεύθυνση / Έδρα: 
Νόμιμος Εκπρόσωπος (για νομικά πρόσωπα): 
Αρ.Ταυτότητας/Αρ. Διαβατηρίου:  
Αριθ. Τηλεφώνου: 
Αριθμός Μετοχών:  
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ: 
Χειριστής: 
 
 
με την παρούσα εξουσιοδότηση: 
 
Διορίζω /διορίζουμε τον/την ή τους/τις: 
1) ……………………………………………..  του …………… , κάτοικο ……………….. , οδός 
……………………….  αρ…… , με ΑΔΤ: ………………… , ή / και 
2) ..... .....................................……………………… του ......................., κάτοικο ..........................., 
οδός ......................... αρ. ..........., με ΑΔΤ: ..................................................., ή / και 
3) …….......................................……………………… του ......................., κάτοικο ..........................., 
οδός ......................... αρ. ..........., με ΑΔΤ: ...................................................,  
 
 
ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπό/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή 
από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ’ ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να 
συμμετάσχει/ουν στην Τακτική  Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει στις 22 Ιουλίου 
2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Στρ. Μακρυγιάννη 
αρ. 20 στο Μοσχάτο Αττικής), καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές 
αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν 
αυτές, και για να ψηφίσει/ουν επί των θεμάτων της σχετικής ημερήσιας διάταξης κατά βούληση, 
αναγνωρίζοντας και δηλώνοντας εκ των προτέρων ότι εγκρίνω κάθε σχετική ενέργειά τους. 
Περαιτέρω εξουσιοδοτώ/ούμε τον/ους ανωτέρω πληρεξουσίου/ους όπως διορίζουν άλλους 
πληρεξουσίους αντ’ αυτού/ών σε περίπτωση κωλύματός του/ους να συμμετάσχουν στην ανωτέρω 
αναφερόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και τις τυχόν επαναληπτικές αυτής.  
 
[Τόπος, ημ/νια] 
Υπογραφή 
[γνήσιο υπογραφής από Α.Τ. ή ΚΕΠ] 
 
Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου» αφού συμπληρωθεί και 
υπογραφεί να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας στο Μοσχάτο, οδός Στρ. Μακρυγιάννη αριθμ. 20, (Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Ζωή Μιχούδη) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
της Γενικής Συνέλευσης (19.07.2020) και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα του υπογράφοντος (εφόσον 
πρόκειται για νομικό πρόσωπο). 


