
 

 

 
ΠΡΟΣ:   

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 

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

Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων (Τηλ: 210 66 98 224)  

 

Μετοχικό Κεφάλαιο: 87.384.628,50 € 

Σύνολο Μετοχών: 291.282.095 

Ονοµαστική Αξία Μετοχής: 0,30 € 

  
 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Για την συµµετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2016 
 

 (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 Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 
που θα συνέλθει την 30.06.2016 ηµέρα Πέµπτη 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 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  των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων 
Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονοµικών 
καταστάσεων. 

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

    

 
2. Μη διανοµή µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015-31/12/2015). 

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

    

 
3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από 
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 
καθώς και για τις ετήσιες οικονοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρείας. 

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

    

 
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της 
εταιρικής χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 και καθορισµός της αµοιβής τους. 
 

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

    

 
5. Έγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά το 
άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920. 

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

    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα µέλη του 
∆.Σ. και σε ∆ιευθυντές της εταιρείας να µετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη 
διοίκηση άλλων συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 
2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 
 

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

    

 
7. Έγκριση της µη αναπροσαρµογής του Λόγου και της Τιµής Μετατροπής του 
Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, αρχικού ύψους ευρώ 19.995.575,10. 
 

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

    

 
8. ∆ιάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις. 

 
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ AΠΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ 
    

 
*Σηµειώστε µε Χ την επιλογή σας  

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

 (ονοµατεπώνυµο -υπογραφή)    Τόπος/Ηµεροµηνία  
 
 
 
 


