
 

 

 

ΠΡΟΣ:   

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 

1Ο χλµ. Λ. Κορωπίου –Βάρης, οδός ∆ηµοκρίτoυ 1, Κορωπί, Αττικής 

Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Τηλ: 210 66 98 335)  

 

Μετοχικό Κεφάλαιο: 77.709.145,80 € 

Σύνολο Μετοχών: 259.030.486 εκ των οποίων οι 63.697.153 είναι εισηγµένες στο 

Χ.Α. την 16/11/2015 ενώ για τις υπόλοιπες 195.333.333 εκκρεµεί η πίστωση στις 

µερίδες των µετόχων. 

Ονοµαστική Αξία Μετοχής: 0,30 € 

 
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
Για την συµµετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 7.12.2015 

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

Ο κάτωθι υπογράφων µέτοχος / νόµιµος εκπρόσωπος µετόχου 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 Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 
που θα συνέλθει την 7.12.2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15.00 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 µετοχές 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. Έγκριση του από 29/10/2015 σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης της εταιρείας 
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. µε απορρόφηση της εταιρείας SEAFARM IONIAN 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την πρώτη, της σχετικής από  29/10/2015 έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση κατ’ άρθρο 69 
παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και της από 5/11/2015 έκθεσης κατ’ άρθρο 
4.1.4.1.3. του Κανονισµού του Χ.Α., της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για 
την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της 
απορροφούµενης εταιρείας, της έκθεσης της Ελεγκτικής Εταιρείας «KPMG» για την 
αποτίµηση της αξίας των συγχωνευόµενων εταιρειών σύµφωνα µε το άρθρο 289 του 
Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
 

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

    

 
2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύµων εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
Α.Ε. και SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε απορρόφηση της δεύτερης από 
την πρώτη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69-77α του κ.ν 2190/1920 και των 
άρθρων 1-5 του ν.2166/93. 

 
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ AΠΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ 
    

 
3. Έγκριση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µέσω έκδοσης νέων 
µετοχών λόγω συγχώνευσης, µε αντίστοιχες τροποποιήσεις του άρθρου 5 του 
καταστατικού της εταιρείας και κατά τα ειδικότερα διαλαµβανόµενα στο Σχέδιο 
Σύµβασης Συγχώνευσης. 
 

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

    

 
4. Ορισµός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συµβολαιογραφικής 
πράξης συγχώνευσης µεταξύ της Εταιρείας  και της απορροφώµενης εταιρείας 
SEAFARM IONIAN A.E. καθώς και κάθε άλλης σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και 
εν γένει για την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της 
συγχώνευσης των δύο ως άνω εταιρειών. 
 

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



 

 

    

 
5. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας για την 
ρύθµιση όλων των θεµάτων που αφορούν την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση και 
έκδοση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου της εταιρείας για την συγχώνευση µε 
απορρόφηση της εταιρείας SEAFARM IONIAN A.E., την εισαγωγή και διαπραγµάτευση 
των µετοχών της απορροφώσας µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης 
και κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 

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

    

 
 
6. Τροποποίηση των όρων του από 18.9.2015 Προγράµµατος Έκδοσης 
Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου & Σύµβασης Κάλυψης, Ορισµού ∆ιαχειριστή 
Πληρωµών και Εκπροσώπου των Οµολογιούχων ποσού €29.466.293, εκδόσεως της 
Εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο να διαπραγµατεύεται, 
συµφωνεί και τροποποιεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τους όρους του 
εν λόγω οµολογιακού δανείου πλην του ύψους και του είδους. 
 

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

    

 
7. Έγκριση συµβάσεων κατ’ αρ. 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 
(συµπεριλαµβανοµένης της από 14.10.2015 Σύµβασης Εµπράγµατης 
Χρηµατοοικονοµικής Ασφάλειας, Παροχής Ενεχύρου & Εξασφαλιστικής Εκχώρησης 
Απαιτήσεων από Σύµβαση Πρακτορείας Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων µεταξύ της 
Εταιρίας και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος). 
 

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

    

 
8. ∆ιάφορα θέµατα και αποφάσεις. 
 
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ AΠΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ 
    

 
*Σηµειώστε µε Χ την επιλογή σας  

 
 



 

 

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

 (ονοµατεπώνυµο -υπογραφή)    Τόπος/Ηµεροµηνία  
 
 
 
 


