
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
1Παρακαλούµε συµπληρώστε µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και σηµειώστε µε ένα √ στο ανάλογο κουτί. 
2Αν επιθυµείτε µόνο ένα τρόπο, παρακαλούµε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι µπορούν να 
ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόµενος αποκλείει τους υπόλοιπους. 
3Παρακαλούµε σηµειώστε µε ένα √ την ψήφο σας. 

 
ΕΝΤΥΠΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 
 

Ο υπογράφων Μέτοχος της Μαράκ Ηλεκτρονικής Α.Β.Ε.Ε. 
 
Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία  
∆ιεύθυνση / Έδρα  
Α.∆.Τ. /ΑΡ.Μ.Α.Ε.  
Αριθ. Τηλεφώνου  
Αριθµός Μετοχών  
Αριθµός µερίδας ΣΑΤ  
Αριθµός λογαριασµού αξιών  
Χειριστής  
Ονοµατεπώνυµο Νόµιµου/ων 
Εκπροσώπων που 
υπογράφει/ουν το παρόν 
(συµπληρώνεται µόνο από 
νοµικά πρόσωπα) 

 

 
Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον1  

 

 
             κ. Νικόλαο Πιπιτσούλη 
 
             κ. Σπυρίδων Μποµπό 
 
             κ. Γεώργιο Ρουσουνέλο 
 
 
Σηµείωση: Οι ανωτέρω είναι µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή/και ∆ιευθυντικά στελέχη της Εταιρείας τους 
ο̟οίους µ̟ορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν 
δώσετε συγκεκριµένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «Υ̟έρ» για όλα τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
         …………………………………………………………………………………………………….. 
 
         …………………………………………………………………………………………………….. 
 
         …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Σηµείωση: Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ορίσετε ως αντι̟ρόσω̟ο σας κά̟οιον α̟ό τους ανωτέρω και δεν δώσετε 
συγκεκριµένες οδηγίες, αυτός/η θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της. 
 
να µε αντιπροσωπεύσει και να ψηφίσει επ’ ονόµατι και για λογαριασµό µου/του νοµικού προσώπου3, ενεργώντας από 
κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς2 για ………… µετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νοµικό 
πρόσωπο έχει δικαίωµα ψήφου, επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την Πέµπτη 30 Ιουνίου 2016, ώρα 13:00΄ στην Λεωφόρο ∆ηµοκρατίας 455 
στο Νέο Ικόνιο – Πέραµα, ως ακολούθως3.    
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ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ                 ΥΠΕΡ         ΚΑΤΑ      ΑΠΟΧΗ 
ή : 
Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης          ΥΠΕΡ         ΚΑΤΑ      ΑΠΟΧΗ 
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων Εταιρικών και 

Ενοποιηµένων,  της εταιρικής χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015 µε τις επ’ 
αυτών Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών. 

   

2. Απαλλαγή  των  µελών  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  και  των  Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών  από  κάθε  ευθύνη  αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα της 
χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015. 

   

3. Έγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 
τη χρήση 2015 και προέγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων Μελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση του 2016. 

   

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον 
έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2016 έως 
31/12/2016, Εταιρικών και Ενοποιηµένων και καθορισµός της αµοιβής αυτών. 

   

5. ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις.    
 
Σας γνωρίζω ότι έχω ενηµερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους µου σχετικά µε την υποχρέωση γνωστοποίησης 
σύµφωνα µε το άρθρο 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Το παρόν ισχύει για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 30η Ιουνίου 2016, καθώς και για οποιανδήποτε επαναληπτική, 
µετά διακοπή ή µετ’ αναβολή αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω 
εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν την αντίστοιχη ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.   
 

………………………………………………………..2016 
 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ουσα 
 
 
 
 

………………………………… 
(ονοµατεπώνυµο & υπογραφή  

& σφραγίδα για νοµικά πρόσωπα) 


