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(Παρακαλούµε ζσµπληρώζηε ηα ζηοιτεία ποσ λείποσν ή διαγράυηε όζα
δεν ιζτύοσν)
Ο κάηφθι σπογράθφν µέηοτος/νόµιµος εκπρόζφπος µεηότοσ ηης «ΥΑΛΚΟΡ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΧΝ»
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ/ΕΠΩΝΤΜΙΑ:…………………………………………..
ΔΙΕΤΘΤΝΗ/ΕΔΡΑ:………………………………………………………………
Α.Δ.Σ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.:………………………………………………………………..
ΑΡ.ΜΕΣΟΥΩΝ ……………………………………………………………………..
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝ∆ΤΣΗ: ……………………………………………………………
ΑΡ.ΛΟΓ/ΜΟΤ ΑΞΙΩΝ:………………………………………………………….
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΩ:
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ/ΩΝ………………………………………..
…………………………………………………………………………………......................................
ΣΡΟΠΟ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ (π.ρ. ζε πεξίπησζε νξηζµνύ πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο
αληηπξνζώπσλ όινη νη αληηπξόζσπνη ελεξγνύλ από θνηλνύ ή θαζέλαο εμ απηώλ ελεξγεί
ρσξηζηά θαη ρσξίο ηε ζύµπξαμε ηνπ άιινπ νπόηε ζε πεξίπησζε πξνζέιεπζε ζηε Γεληθή
πλέιεπζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο αληηπξνζώπσλ θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ ελεξγεί ρσξηζηά, ν
πξώηνο απνθιείεη ην δεύηεξν θαη ηνλ ηξίην θαη ν δεύηεξνο ηνλ ηξίην, θιπ)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΦΗΦΟΤ ΑΝΑ ΘΕΜΑ ΣΗ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1. Λήςε απόθαζεο από ηνπο κεηόρνπο κεηνςεθίαο επί ηνπ δεηήκαηνο ηεο ππνβνιήο ή κε
ππνρξεσηηθήο δεκόζηαο πξόηαζεο γηα ην ζύλνιν ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξίαο εθ κέξνπο ηεο
βειγηθήο εηαηξίαο Viohalco SA/NV - Έθδνζε ςεθίζκαηνο.

ΤΠΕΡ ηης
σποβολής
σποτρεωηικής
δημόζιας πρόηαζης

ΚΑΣΑ ηης
σποβολής
σποτρεωηικής
δημόζιας πρόηαζης

ΑΠΟΥΗ

ΚΑΣΑ ΣΗ
ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΗ
ΕΤΥΕΡΕΙΑ ΣΟΤ
ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ

εκεηώζηε µε Υ ηελ επηινγή ζαο

αο γλσξίδσ όηη έρσ ελεµεξώζεη ηνλ/ηνπο αληηπξόζσπν/νπο µνπ ζρεηηθά µε ηελ ππνρξέσζε
γλσζηνπνίεζεο ζύµθσλα µε ην άξζξν 28α ,παξ.3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Σν παξόλ ηζρύεη γηα
ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο εηαηξίαο ε νπνία ζα ιάβεη ρώξα ηελ 9ε
Ιαλνπαξίνπ 2014 θαζώο θαη γηα ηελ ηπρόλ επαλαιεπηηθή, µεηά δηαθνπή ή µεη’ αλαβνιή απηήο.
Σπρόλ αλάθιεζε ηνπ παξόληνο ζα είλαη έγθπξε εθόζνλ ζαο ηελ γλσζηνπνηήζσ εγγξάθσο
ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) εµέξεο πξηλ από ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο.

…………………………….
Ο / Η εμνπζηνδνηώλ/νύζα,

……………………………..
Τπνγξαθή-νλνµαηεπώλπµν
ζθξαγίδα γηα λνκηθό πξόζσπν

&

