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ΕΝΣΤΠΟ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ ΜΕΣΟΥΟΤ 
ΓΙΑ TH ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ Α.Ε. ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ 
ΣΗ 14ηρ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 
 
ΣΟΙΥΕΙΑ ΤΠΟΓΡΑΦΟΝΣΟ ΜΕΣΟΥΟΤ 
 
Επώλπκν/Επσλπκία: …………………………………………………………… 
 
Όλνκα: ……………….…………… Παηξώλπκν: ...………….……..………… 
 
Δηεύζπλζε/Έδξα:  ........….………………………………………………………… 
 
Οδόο:  ……..……………………   Αξηζκόο: ….…………. Ταρ. Κώδηθαο: .....……..…… 
 
Αξηζκόο Τειεθώλνπ: ................................................... 
 
Αξηζκόο κεξίδαο Σ.Α.Τ: ....................................... 
 

Αξηζκόο Κνηλώλ Μεηνρώλ :  

 
Ο ππνγξάθσλ Μέηνρνο, κε ηελ παξνύζα παξέρσ  
 
      ζηνλ θ. Αγγειή Γθνπζηάθε ηνπ Ισάλλε, ή ζηνλ θ. Παλαγηώηε Καξαζάλν ηνπ Κσλζηαληίλνπ ή 
ζηνλ θ. Επάγγειν Μπνύκε ηνπ Δεκνζζέλε  
 
ή       (ζςμπληπώνεηαι ζηην πεπίπηυζη πος επιθςμείηε άλλο ππόζυπο ηηρ απεζκείαρ ζαρ)  
 

1.  ζηνλ/ζηελ …………...……………................... ηνπ ................………, θάηνηθν ………………, 
νδόο ……….. αξ. …..........., θάηνρν ΑΔΤ/Δηαβαηεξίνπ ..................... πνπ εθδόζεθε ηελ 
................... από ην  .......................... 
 
2. ζηνλ/ζηελ …………...……………........................ ηνπ ................………, θάηνηθν 
………………, νδόο ……….. αξ. …..........., θάηνρν ΑΔΤ/Δηαβαηεξίνπ ..................... πνπ 
εθδόζεθε ηελ ................... από ην  ..........................    
 
3. ζηνλ/ζηελ …………...……………......................... ηνπ ................………, θάηνηθν 
………………, νδόο ……….. αξ. …..........., θάηνρν ΑΔΤ/Δηαβαηεξίνπ ..................... πνπ 
εθδόζεθε ηελ ................... από ην  .......................... 

 
ηελ εληνιή, ηελ πιεξεμνπζηόηεηα θαη ην δηθαίσκα όπσο, ελεξγώληαο από θνηλνύ ή ν θαζέλαο 
ρσξηζηά, κε αληηπξνζσπεύζνπλ ζηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Α.Ε. 
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ε νπνία ζα ζπλέιζεη ηελ 14ε Ινπλίνπ 2013, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 
13.00, ζην μελνδνρείν DIVANI CARAVEL HOTEL (Bαζ. Αιεμάλδξνπ αξ. 2, Αζήλα) θαη αζθήζνπλ 
γηα ινγαξηαζκό κνπ, ηα δηθαηώκαηα ςήθνπ πνπ απνξξένπλ από ηηο αλσηέξσ δεισζείζεο κεηνρέο 
ή από όζεο ζα είκαη θύξηνο ή έρσ δηθαίσκα ςήθνπ (π.ρ. σο ελερπξνύρνο ή ζεκαηνθύιαθαο) θαηά 
ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο γηα ηα αλαθεξόκελα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο καηά ηην 
απόλςηη κπίζη ηηρ/ηος/ηοςρ ή ζύμθωνα με ηιρ ακόλοςθερ οδηγίερ μος (ζςμπληπώνεηαι ζηην 



πεπίπηυζη πος επί όλυν ή οπιζμένυν θεμάηυν ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ παπέσονηαι οδηγίερ 
τήθος ππορ ηον ανηιππόζυπο): 
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΠΟΥΗ 

1. Υπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Εηεζίσλ Οηθνλνκηθώλ 
Καηαζηάζεσλ (κεηξηθήο θαη ελνπνηεκέλσλ) ηεο εηαηξηθήο 
ρξήζεο 2012 κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ. 

      

2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ  Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη 
ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο 
γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2012 

   

3. Έγθξηζε απνδεκηώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ θαηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2012 θαη πξνέγθξηζε 
απνδεκηώζεσλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε  2013.  

   

4.    Εθινγή λένπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη νξηζκόο ησλ 
αλεμαξηήησλ κειώλ ηνπ. 
 

   

5.   Οξηζκόο κειώλ Επηηξνπήο Ειέγρνπ ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 37 ηνπ λ. 3693/2008. 

   

6.   Εθινγή Οξθσηώλ Ειεγθηώλ, ηαθηηθώλ θαη 
αλαπιεξσκαηηθώλ, γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2013 θαη 
θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 

   

7. Φνξήγεζε αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ 
θ.λ. 2190/20, ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη 
ζηνπο δηεπζπληέο ηεο Εηαηξίαο, λα κεηέρνπλ ζε Δηνηθεηηθά 
Σπκβνύιηα ή ζηε δηεύζπλζε εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ, πνπ 
επηδηώθνπλ όκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνύο 

   

 
Εγθξίλσ από ηώξα θάζε ελέξγεηα ηνπ/ησλ αλσηέξσ αληηπξνζώπνπ/σλ κνπ, πνπ ζα γίλεη ζηα 
πιαίζηα ηεο παξνύζαο εμνπζηνδόηεζεο, σο λόκηκε, έγθπξε θαη ηζρπξή θαη σο εάλ είρε επηρεηξεζεί 
από εκέλα. 
 
Η παξνύζα δελ ηζρύεη εθόζνλ παξεπξεζώ ν ίδηνο ζηελ αλσηέξσ Γεληθή Σπλέιεπζε ή εθόζνλ 
γλσζηνπνηήζσ ζηελ Εηαηξία ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 11

ε
 Ινπλίνπ 2013, εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθά 

κέζα, αλάθιεζε ηεο παξνύζαο. 
 

Ηκεξνκελία ………………….. 
 

Ο/Η ΜΕΤΟΦΟΣ 
 

Υπνγξαθή …………………. 
 
 

Σο παπόν ένηςπο, αθού ζςμπληπωθεί και ςπογπαθεί, ππέπει ηο απγόηεπο μέσπι ηην Σπίηη, 11 Ιοςνίος 

2013. να πεπιέλθει ζ  ηα Κενηπικά Γπαθεία ηηρ Εηαιπίαρ, οδόρ Υαλκίδορ 22Α, Αθήνα (Τπηπεζία 

Εξςπηπέηηζηρ Μεηόσων), ή ενηόρ ηηρ ίδιαρ ανωηέπω πποθεζμίαρ, με ηλεκηπονικό ηασςδπομείο ζηη 

διεύθςνζη kalesin@titan.gr ή με ηηλεομοιοηςπία (θαξ) ζηον απιθμό: 0030 210 -2583030.  
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