
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CRETA FARM  
Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ   28ης  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 Η’ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ. 

 

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας «CRETA FARM 
Α.Β.Ε.Ε.»  

 

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία …………………………………………………………………………………………… 

Πατρώνυμο:………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΑΔΤ/ ΑΡ. ΓΕΜΗ:………………………………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση / Έδρα …………………………………………………………………………………………………………….. 

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.) ……………………………………………………………………………………………… 

Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. Αριθμός μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου …………………………………… 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ 1 

Τον / την κ. ...............................................................................του …………………………………....... 
κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου ……………………………………που εκδόθηκε την…………………..από το 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Τον / την κ. ...............................................................................του …………………………………....... 
κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου ……………………………………που εκδόθηκε την…………………..από το 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Τον / την κ. ...............................................................................του …………………………………....... 
κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου ……………………………………που εκδόθηκε την…………………..από το 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Παρακαλούμε να συμπληρώσετε παραπάνω μέχρι τρεις αντιπροσώπους) 

 

Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσουν στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει στις 28 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00 στα γραφεία 
της εταιρείας στην 15o χλμ. ΕΟ Ρεθύμνου - Ηρακλείου , Ρέθυμνο, 74100  ή σε οποιαδήποτε 
άλλη επαναληπτική, και να ψηφίσουν επ’ ονόματι και για λογαριασμό μου / του νομικού 
προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 

                                                           
1 Σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων, θα πρέπει να προσδιορίζεται εάν οι 
οριζόμενοι αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή/και χωριστά και με ποιον ακριβώς συνδυασμό. 



 
 

της Εταιρείας των οποίων είμαι κάτοχος και αναγράφονται στην παρούσα εξουσιοδότηση, 
ως προς όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως κατωτέρω:  

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ Διακριτική 
ευχέρεια 

αντιπροσώπου 

1. Αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 
το ποσό των 866.712 ευρώ με 
καταβολή σε μετρητά, μέσω 
έκδοσης 2.063.600 νέων, 
κοινών και μετά ψήφου 
μετοχών που αντιστοιχούν σε 
ποσοστό 7% του σημερινού 
μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή 
διάθεσης 0,60€ ανά μετοχή 
(ήτοι προς άντληση 1.238.160 
€) με άσκηση δικαιώματος 
προτιμήσεως υπέρ των 
παλαιών μετόχων.  

    

2. Τροποποίηση του περί 
μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 
5 του Καταστατικού της 
Εταιρείας.   

    

3. Διάφορες Ανακοινώσεις και 
Εγκρίσεις, Θέματα γενικού 
ενδιαφέροντος.   

    

 

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, 

τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης 

γραπτή ανάκληση της παρούσας.  

[Τόπος], ………………….. 2018 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος 

 

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]2 

 

  

                                                           
2 Επιπλέον (για νομικό πρόσωπο): σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου. 



 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρεία  (15ο χλμ ΕΟ Ρεθύμνου – 

Ηρακλείου, Ρέθυμνο, 74100, υπ’ όψιν Τμήματος Μετόχων, τηλ: 210 62 60 000) ή μέσω 

τηλεομοιοτυπίας (fax: 210 62 21 200), θα πρέπει κατά την Γ.Σ. να προσκομίζεται το πρωτότυπο, 

με θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό 

από την Εταιρεία. 


