
  

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία  

«ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) και  

ΑΦΜ 094083476 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
ΤΗΣ 07ης ΙΟΥΝΙΟΥ Η’ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΜΕΤ’ ΑΝΑΒΟΛΗ Ή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. 

 
 
 

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Πατρώνυμο: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
ΑΔΤ / ΑΡ. ΓΕΜΗ: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Διεύθυνση / Έδρα 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.)/Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. Αριθμός μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ 
(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.) 
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 7ης Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στο 15o χλμ. ΕΟ Ρεθύμνου - 
Ηρακλείου, Ρέθυμνο, 74100, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική ή μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση, και να 
ψηφίσουν επ’ ονόματι και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο 
των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας των οποίων είμαι κάτοχος και αναγράφονται στην παρούσα 
εξουσιοδότηση, ως προς όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης  
 
 

  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
 

ΥΠΕΡ 
 
 

ΚΑΤΑ 
 
 

ΑΠΟΧΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ 

ΕΥΧΕΡΕΙΑ 
1  Ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου για πενταετή θητεία από την 
ημερομηνία εκλογής αυτού, συμφώνως προς τα 
οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του 
Καταστατικού. 

    

2  Ορισμός Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας. 

    
3 Ανάκληση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της 

Εταιρείας και εκλογή κατ’ άρθρο 44 Ν. 
4449/2017, μελών της Επιτροπής Ελέγχου της 
Εταιρείας. 

    

4 Έγκριση συναφθείσας σύμβασης με την εταιρεία 
«NOVAPLOT ENTERPRISES LTD» για 
παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης σημάτων και 
ευρεσιτεχνιών. 

    

5 Αξιολόγηση της αποδοτικότητας της 
συνεργασίας και των εν γένει δοσοληψιών της 
εταιρείας με την εταιρεία «NOVAPLOT 
ENTERPRISES LTD» κατά τη χρονική περίοδο 
2015-2017. Λήψη αποφάσεων. 

    

6 Εξουσιοδότηση για την υποβολή καταγγελίας 
προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την 

    



  

άσκηση αγωγής κατά ανταγωνιστριών 
εταιρειών για αθέμιτες ανταγωνιστικές 
πρακτικές. 

7 Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των 
ακόλουθων έργων της εταιρείας: α) «ΕΡΓΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
κατά το έτος 2011» με κωδικό έργου 71001080 
και β) «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ κατά τα έτη 2013-2014» με κωδικό 
έργου 71001280.  

    

8 Ενημέρωση σχετικώς με τους προμηθευτές της 
εταιρείας εταιρείες «K. MEDIA ΙΚΕ», 
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε», «METALO LTD», «FOOD 
PROCESSING ENGINEERING SYSTEMS LIMITED». 

    

9 Συζήτηση επί της χρηματοδότησης ποσού 
11.651.814,33 Ευρώ που υποστηρίζει ο μέτοχος 
της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, ότι 
παρέσχε προς την εταιρεία κατά τη χρονική 
περίοδο 2005-2006. 

    

10 Έγκριση εκλογής, κατά άρθρο 22 του 
Καταστατικού της εταιρείας και των νόμων 
4548/2018 και α. 3 Ν. 3016/2002, του 
συμβούλου Πέτρου Μαραβελάκη του 
Ευαγγέλου, που εκλέχθηκε προσωρινά από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά την 
συνεδρίασή του, της 24/04/2019, ως ανεξάρτητο 
μη εκτελεστικό μέλος, στη θέση του 
ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. 
Αλέξανδρου Στρίμπερη, ο οποίος υπέβαλε την 
παραίτησή του, στις 02/04/2019 – 
Αντικατάσταση Εκλεγέντος. 

    

11 Παροχή πληροφοριών για την πορεία των 
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή 
κατάσταση της εταιρείας ιδίως αναφορικά με τα 
θέματα που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη 
της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, αλλά και στα 
όσα ενσωματώνονται στο από 6/05/2019 
αίτημα του Κωνσταντίνου Δομαζάκη προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 

    

12 Ενημέρωση της Γ.Σ. για α) τις απαιτήσεις που 
προέβαλε ο κ. Κων/νος Δομαζάκης στις 
2.4.2019, β) τα μέτρα που έλαβε το Δ.Σ. της 
Εταιρίας προς διερεύνηση του θέματος και, 
γενικώς, για την διασφάλιση της αξιοπιστίας της 
Εταιρίας στην αγορά, γ) τους λόγους που 
οδήγησαν σε εκπρόθεσμη δημοσίευση των 

    



  

 
 
Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής,  τουλάχιστον 48 ώρες 
πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας. 
 

[Τόπος], ………………….. 2019 
 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος/ εκπρόσωπος Μετόχου 
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο] 

 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρεία  (15ο χλμ ΕΟ Ρεθύμνου – Ηρακλείου, 
Ρέθυμνο, 74100, υπ’ όψιν Τμήματος Μετόχων, τηλ: 210 62 60000) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 210 62 21 
200), θα πρέπει κατά την Γ.Σ. να προσκομίζεται το πρωτότυπο κείμενο της εξουσιοδότησης υπογεγραμμένο 
άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία. 

Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας , δ) 
την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της 
Εταιρίας από την Αγορά Αξιών του Χ.Α. και ε) τα 
μέτρα που έλαβε και θα λάβει η Εταιρία προς 
άρση του καθεστώτος αναστολής 
διαπραγμάτευσης. 

13 Τροποποίηση του Άρθρου 22 του Καταστατικού 
– Εναρμόνιση με το άρθρο 82 παρ 2 του Ν. 
4548/2018. 

    


