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ΠΡΟΣ ΤΗΝ  
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
Ηλεκτρονική δ/νση: ir@elvalhalcor.com 
Τηλέφωνο:+302262048640 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

 

ΓΙΑ  ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗN ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, 

στις 25ης Μαίου 2020 

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν και στείλτε το έντυπο 
ενυπόγραφα) 

 

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: 

Ονοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα)/Επωνυμία(για νομικά πρόσωπα): 

_____________________________________________________________________ 

Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα): 

_____________________________________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο(α) νομίμου(ων) εκπροσώπου(ων) (για νομικά πρόσωπα) 
1

 : 

_____________________________________________________________________ 

Διεύθυνση κατοικίας (για φυσικά πρόσωπα)/΄Εδρα (για νομικά πρόσωπα): 

_____________________________________________________________________ 

Αριθμός Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου (για φυσικά πρόσωπα)/Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. (για νομικά 
πρόσωπα): 

______________________________________________________________________ 

                                                           
1 Συμπληρώνεται μόνο από τον εκπρόσωπο νομικού προσώπου. 
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Α.Φ.Μ.: 

_____________________________________________________________________ 

Αριθμός μετοχών:_________________ ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά 
την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους 
Μετόχους. 

___________________________________________________________________________ 

Αριθμός μερίδας επενδυτή στο Σ.Α.Τ.:___________________________________________ 

Αριθμός λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ.:_________________________________________ 

Στοιχεία επικοινωνίας:  

Ηλεκτρονική διεύθυνση μετόχου:______________________________________________ 

Τηλέφωνο μετόχου (κατά προτίμηση, κινητό):____________________________________ 

 

ΔΗΛΩΝΩ ότι θα συμμετάσχω, μέσω τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex), κατά την προσεχή 

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα συνέλθει την 25/05/2020, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) της «ΚΑΝΑΛ, Κέντρο 

Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου», Λεωφ.Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 43, στο Μαρούσι, 

καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή, μετά από διακοπή ή επαναληπτική αυτής, και αιτούμαι 

από την Εταιρεία να αποστείλει στην ανωτέρω ηλεκτρονική δ/νσή μου το όνομα 

χρήστη(username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) για τη συμμετοχή μου, όπως και 

τις οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο η συμμετοχή μου, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα είναι 

δυνατή. 

Σε περίπτωση  διορισμού αντιπροσώπου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Πρόσκληση της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αιτούμαι από την Εταιρεία τα ανωτέρω στοιχεία [το όνομα 

χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password)], όπως  και τις οδηγίες για τον 

τρόπο με τον οποίο η συμμετοχή, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα είναι δυνατή, να αποσταλούν 

στην ηλεκτρονική δ/νση του πρώτου, κατά σειρά, αντιπροσώπου μου, και τούτου 

κωλυομένου, στην ηλεκτρονική δ/νση του δεύτερου, κατά σειρά, αντιπροσώπου μου, και 

τούτου κωλυομένου, στην ηλεκτρονική δ/νση του τρίτου, κατά σειρά, αντιπροσώπου μου, 

προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει και ν΄ ασκήσει τα δικαιώματά μου, σύμφωνα με τις 

εντολές  μου, διά του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου.   
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___________   ______________ 

(τόπος)           (ημερομηνία) 

 

Ο/Η Δηλών/ούσα - Αιτών/ούσα Μέτοχος 

 

__________________________________ 

(Υπογραφή/Σφραγίδα Νομικού Προσώπου) 

 

____________________________  
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία 

 

Παρακαλούμε η Δηλώση αυτή να αποσταλεί, συμπληρωμένη και νομίμως  υπογεγραμμένη 
από τον μέτοχο, μαζί με τα κατά περίπτωση έγγραφα, που ορίζονται στην Πρόσκληση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ορισθείσα 
ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως είτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων 
& Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι 15125 
είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ir@elvalhalcor.com.  Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά 
για την επιβεβαίωση της επιτυχούς και εμπρόθεσμης υποβολής της παρούσης Δήλωσης και 
των λοιπών εγγράφων, κατά τα ανωτέρω, και της παραλαβής τους από την Εταιρεία, 
καλώντας στο τηλ.:+302262048640 (αρμόδιος: κ. Αλέξανδρος Κομπότης). 
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