
 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ 

 

 

Προς την  
Space Hellas A.E.  

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  

Λ. Μεσογείων 312 
153 41 Αγ. Παρασκευή  

Τηλ. : 210 6504172 
FAX: 210 6504153  

Email: Sharehold@space.gr 
  

ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  «SPACE HELLAS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 
(Space Hellas A.E.) 

 

 

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της Εταιρείας 

«Space Hellas Α.Ε.» (στο εξής η εταιρεία):  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  __________________________________________________  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: _________________________________________________________________  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ): ___________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:______________________________________________________________  

Α.Δ.Τ./Γ.Ε.Μ.Η ____________________________________  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ____________________________________________________________________  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: ____________________________________________________  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: ___________________________________________________  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: ____________  /ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά 

τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής  

 

Έχοντας λάβει γνώση της  πρόσκλησης της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της Εταιρείας, η οποία 

θα συνέλθει την 7η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ στα γραφεία και έδρα της εταιρείας 

που βρίσκονται στην Αγ. Παρασκευή  Αττικής και επί της Λ. Μεσογείων 312 (1ος όροφος), δηλώνω ότι 

προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή, και  σε εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση, και να ασκήσω τα 

δικαιώματα ψήφου που μου αναλογούν από τις ανωτέρω μετοχές ή όσα θα διαθέτω κατά την 

ημερομηνία καταγραφής, κατά τον Νόμο, δι’ αντιπροσώπου/ων και προς τούτο:  

Με την παρούσα εξουσιοδότηση διορίζω τον/την ή τους/τις:  

1. Στον/Στην __________________________________________________________________, του  

______________________________,         κάτοικο______________________________,       οδός 

_________________________________,  αριθμός_________,  κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου με  

αριθμό __________________________, που εκδόθηκε την _____________________ από  

_______________ _________________________ ή /και  

 

mailto:Sharehold@space.gr


 

2. Στον/Στην __________________________________________________________________, του 

______________________________,         κάτοικο______________________________,       οδός 

_________________________________,  αριθμός_________,  κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου με  

αριθμό__________________________, που εκδόθηκε την_____________________ 

από  _______________ _________________________ ή /και  

 

3.. Στον/Στην __________________________________________________________________, του  

______________________________,         κάτοικο______________________________,       οδός 

_________________________________,  αριθμός_________,  κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου με  

αριθμό__________________________, που εκδόθηκε την_____________________ 

από  _______________ _________________________ . 

 

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας είτε από κοινού είτε καθένας χωριστά, 

(παρακαλώ διαγράψτε καταλλήλως) να με αντιπροσωπεύσει/σουν στην ως άνω Τακτική Γενική 

Συνέλευση της εταιρείας (Space Hellas A.E.) που θα συνέλθει στις 7 Μαΐου 2019,  ημέρα Τρίτη και 

ώρα 12:00 μ.μ., και σε εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση, στα γραφεία της εταιρίας Λ. 

Μεσογείων 312, Αγ. Παρασκευή (1ος όροφος) και να ψηφίσει/ουν επί των θεμάτων της ημερησίας 

διατάξεως κατά την κρίση του/τους, να ασκήσει/σουν κάθε δικαίωμά μου κατ’ αυτήν και γενικώς να 

ενεργήσει/ουν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση.   

Αναγνωρίζω και δηλώνω εκ των προτέρων ότι εγκρίνω κάθε σχετική ενέργεια του /των ως άνω 

προσώπου/πων τους, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.  

Σημειώνεται ότι ο κάθε μέτοχος διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει 

μετοχές της εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο 

περιορισμός αυτός δεν τον εμποδίζει να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που 

εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση.  

 Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην εταιρεία πριν την έναρξη της 

συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο 

στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα 

πλην των συμφερόντων του μετόχου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του νόμου 

4548/2018.  

* Παρακαλούμε σημειώσατε «Χ» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο:  

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

 

 ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
    

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 



 

ΘΕΜΑ 1ο  ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 
Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας 
Οικονομικής Έκθεσης (ομίλου και εταιρίας),  
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της 
εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 
στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των 
σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού 
Ελεγκτή. 
 

 

   

 

ΘΕΜΑ 2ο  
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.    
 

ΘΕΜΑ 3ο  
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 
Διανομή μέρους αποθεματικού Ν. 3943/2011 
άρθρο 14, Ν. 4172/2013 άρθρο 48 σε 
συνδυασμό με τις ΠΟΛ 1007/2014 και ΠΟΛ 
1039/2013. 

   

 

ΘΕΜΑ 4ο  
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 

Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε 
χώρα κατά τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018, 
κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και 
απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 
1/1/2018 – 31/12/2018 κατά το άρθρο 117 
παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018. 
 

   

 

ΘΕΜΑ 5ο  
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών 
ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και 
ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2019, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και 
καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

 

   

 

ΘΕΜΑ 6ο 
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 

Θέσπιση πολιτικής αποδοχών. 

 
   

 

ΘΕΜΑ 7ο ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και 
αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 
1/1/2018 έως 31/12/2018 και προέγκριση 
αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική 
χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019. 

 

   

 

ΘΕΜΑ 8ο  
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 

Τροποποίηση του άρθρου 3 του 
καταστατικού της εταιρείας. 

   
 



 

ΘΕΜΑ 9ο  
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 
Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 - 
Τροποποίηση άρθρων 1, 4 - 40 του 
καταστατικού της εταιρείας. 

   

 

ΘΕΜΑ 10ο  
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 
Διάφορες ανακοινώσεις. 

   
 

 
Η παρούσα δεν ισχύει σε περίπτωση που παρευρεθώ ο ίδιος/η ίδια στην ως άνω Γενική Συνέλευση με 

την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει στην εταιρεία τουλάχιστον  σαράντα οκτώ (48) ώρες   πριν 
από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκλησή της ή 

αντικατάσταση της  

 

Έλαβα γνώση ότι ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/ων γίνεται εγγράφως και όχι με 

ηλεκτρονικά μέσα, και κοινοποιείται, είτε με Fax (210-6504153) είτε ταχυδρομικά, στα γραφεία της 
εταιρίας στην διεύθυνση (Λ. Μεσογείων αρ. 312, Αγ. Παρασκευή Αττικής, υπόψη Τμήματος 

Εξυπηρέτησης Μετόχων)  σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από την ορισθείσα ημερομηνία 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Σε διαφορετική περίπτωση ο/η/οι αντιπρόσωπος/οι 
συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (άρθρο 124  παρ. 5  κν 

4548/2018). 

 

_______ ____, __/___/2019 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος  

 

 

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο  

και Σφραγίδα για Νομικό Πρόσωπο    


