
 

 

 

ΠΡΟΣ:   
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 
1Ο χλµ. Λ. Κορωπίου –Βάρης, οδός ∆ηµοκρίτoυ 1, Κορωπί, Αττικής 
Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Τηλ: 210 66 98 224)  
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ 
Πεσµαζόγλου 2-6 
6ος όροφος  
10175 Αθήνα  
 
Σύνολο οµολογιακού δανείου :  €24.689.347,84 
Συνολικός αριθµός οµολογιών :    1.794.284 
Ονοµαστική αξία οµολογίας :                € 13,76 
 
 

 
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
Για την συµµετοχή στην  Γενική Συνέλευση των Οµολογιούχων της 11/04/2016 

 
 (Παρακαλούµε συµπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν 
ισχύουν) 

Ο κάτωθι υπογράφων οµολογιούχος / νόµιµος εκπρόσωπος οµολογιούχου της ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 

Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία : ............................................................................  

∆ιεύθυνση / Έδρα : …………………………………………………………………..…………….. 

Αριθµ. Τηλεφώνου :…………………………………………………………………..……………… 

Εξουσιοδοτώ 
Τον/Την κ…….................................................................…...…………..……………………… 
του………………………………………………………και της…………………………………….., κάτοικο  
.................................., οδός ………………….. αριθµός ………………….., κάτοχο του ∆.Α.Τ. 
µε αριθµό ……………………… εκδοθέντος την …………………………. από το Α.Τ. 
…………………………….. 
 
ή/και  
Τον/Την κ………....................................................................…………..……………………… 
του………………………………………………………και της…………………………………….., κάτοικο 
.................................., οδός ………………….. αριθµός ………………….., κάτοχο του ∆.Α.Τ. 
µε αριθµό ……………………… εκδοθέντος την …………………………. από το Α.Τ. 
…………………………….. 
 
ή/και  
Τον/Την κ………....................................................................…………..……………………… 
του………………………………………………………και της…………………………………….., κάτοικο 
.................................., οδός ………………….. αριθµός ………………….., κάτοχο του ∆.Α.Τ. 
µε αριθµό ……………………… εκδοθέντος την …………………………. από το Α.Τ. 
…………………………….. 
 
 



 

 

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να µε αντιπροσωπεύσουν κατά 
την Γενική Συνέλευση των Οµολογιούχων  της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 
που θα συνέλθει την 11/04/2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 µ.µ στην έδρα της 
Εταιρείας, Κορωπί Αττικής (1ο χλµ Λ. Κορωπίου -Βάρης), και σε οποιαδήποτε τυχόν 
επαναληπτική ή µετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ’ 
ονόµατι και για λογαριασµό µου µε το σύνολο των δικαιωµάτων ψήφου που 
αντιστοιχούν στις οµολογιών της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., των οποίων 
είµαι κύριος ή έχω εκ του νόµου ή από σύµβαση δικαίωµα ψήφου (π.χ. ως 
ενεχυρούχος ή θεµατοφύλακας), στα παρακάτω θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης ως 
εξής: 
 
1. Αναπροσαρµογή ή µη  του λόγου και της τιµής Μετατροπής.  
 

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ AΠΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ 

    

 
 
*Σηµειώστε µε Χ την επιλογή σας  

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 (ονοµατεπώνυµο -υπογραφή)    Τόπος/Ηµεροµηνία  
 
 
 
 


