ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Το παρόν έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην διεύθυνση : Λεωφόρος Μεσογείων
2-4, Αθήνα, ΤΚ 11527 ή αποστέλλεται στο fax 210 6861347, τρεις (3) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να
μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού
αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο
210 6861349, τον κ. Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο.
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ 22ας
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στο Ξενοδοχείο WYNDHAM
GRAND ATHENS, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Αθήνα.
(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)
Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»

«ΧΑΛΚΟΡ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ …………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ …………………………………….
Α.Δ.Τ./ΑΡ. Μ.Α.Ε. …………………………………………………
ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ ……………………………………………………….
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ……………………………………
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ …………………………………………….
Εξουσιοδοτώ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
…………………………………………………………………………………..
ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων του ενός
αντιπροσώπων, όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών
ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση
προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων
καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον
τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κλπ)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση: α) του από 26/09/2017 Σχεδίου
Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση
της ανώνυμης εταιρίας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρία
«ΧΑΛΚΟΡ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», β) της
επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου
Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με το
άρθρο 69 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920 και το
άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού
του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) της έκθεσης της
ελεγκτικής εταιρίας «ABACUS ΟΡΚΩΤΟΙ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 71 του
Κ.Ν. 2190/20 για την διαπίστωση της
λογιστικής
αξίας
των
περιουσιακών
στοιχείων των συγχωνευομένων εταιριών, δ)
της εκθέσεως του ανεξάρτητου ελεγκτικού
οίκου «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών» για την αποτίμηση της
αξίας των συγχωνευομένων εταιριών,
σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3. του
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και
ε) της συγχώνευσης των ως άνω ανωνύμων
εταιριών.
2. Aύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρίας λόγω απορρόφησης της ανώνυμης
εταιρίας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με
κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο. Αύξηση της
ονομαστικής αξίας των μετοχών και έκδοση
νέων μετοχών. Τροποποίηση του περί
κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της
εταιρίας.
3.Τροποποίηση των άρθρων 1 (επωνυμία),
3 (διάρκεια), 4 (σκοπός) του Καταστατικού
της εταιρίας.
4.Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6.Εκλογή των μελών της Επιτροπής
Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.
4449/2017.
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Σημειώστε με Χ την επιλογή σας.
Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την
υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
Το παρόν ισχύει για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, η
οποία θα λάβει χώρα την 22α Νοεμβρίου 2017, καθώς και για την τυχόν
επαναληπτική, μετά διακοπής ή μετ’ αναβολής αυτής.
Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω
εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
…………………………………………
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα,
……………………………………….
Υπογραφή-ονοματεπώνυμο & σφραγίδα για νομικό πρόσωπο

