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Το παρόν απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα που προτίθενται να συμμετάσχουν στη
γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 27.02.2020
Προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή νομικών προσώπων στη γενική συνέλευσή μας,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 124 παρ. 1 και 128 παρ. 4 ν. 4548/2018) τα
νομικά αυτά πρόσωπα πρέπει να μας γνωστοποιήσουν εγγράφως τα στοιχεία του ή των
εκπροσώπων ή αντιπροσώπων τους που θα συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση, και να
μας γνωστοποιήσουν τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ο έγκυρος διορισμός των
ανωτέρω. Δοθέντων τούτων, η εταιρεία προς διευκόλυνση των μετόχων της που είναι
νομικά πρόσωπα, έχει ετοιμάσει υποδείγματα σχετικά.

Υπόδειγμα Ε5 – γνωστοποίηση ή διορισμός εκπροσώπου
Πότε χρησιμοποιείται;
Σε κάθε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου στη γενική μας συνέλευση, είναι
υποχρεωτική η συμπλήρωση του εντύπου αυτού, και η παράλληλη αποστολή
νομιμοποιητικού εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του εκπροσώπου.
Ποια συνοδευτικά νομιμοποιητικά έγγραφα απαιτούνται για νομικά πρόσωπα με
έδρα στην Ελλάδα;
α. Αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, όπως αυτό
εκδίδεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ημερομηνίας όχι προγενέστερης του
ενός μηνός από τη γενική συνέλευση.
β. Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος που ορίζεται στο έγγραφο Ε5 δεν αναφέρεται στο υπό
α. έγγραφο, ή που κατά το υπό α. έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό
πρόσωπο στη γενική συνέλευση, απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού
προσώπου για το διορισμό του εκπροσώπου.
Ποια συνοδευτικά νομιμοποιητικά έγγραφα απαιτούνται για νομικά πρόσωπα με
έδρα στην αλλοδαπή;
α. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης, όπως αυτό εκδίδεται από το αρμόδιο μητρώο,
ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη γενική συνέλευση, το οποίο να
περιλαμβάνει τον εκπρόσωπο που ορίζεται στο έγγραφο Ε5. Εάν υποβάλλεται και η
απόφαση διορισμού υπό β. κατωτέρω, το πιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρει και τα
πρόσωπα που απαρτίζουν το διοικητικό όργανά του νομικού προσώπου.
β. Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος που ορίζεται στο έγγραφο Ε5 δεν αναφέρεται στο υπό
α. έγγραφο, ή που κατά το υπό α. έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό
πρόσωπο στη γενική συνέλευση, απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού
προσώπου για το διορισμό του εκπροσώπου.
Τα ανωτέρω πρέπει να συνοδεύονται από θεωρημένη από αρμόδιο πρόσωπο μετάφραση
στην ελληνική ή στην αγγλική, εκτός εάν πρωτότυπα συντάσσονται σε μία από τις δύο
αυτές γλώσσες.
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Υπόδειγμα Ε6 –διορισμός αντιπροσώπου
Πότε χρησιμοποιείται;
Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου στη γενική μας συνέλευση, εφόσον ο
εκπρόσωπος αυτού διορίζει άλλο πρόσωπο (τον αντιπρόσωπο) να ενεργήσει στο όνομα και
για λογαριασμό του νομικού προσώπου στη γενική συνέλευση.
Από ποιον υπογράφεται;
Ο υπογράφων πρέπει να προσδιορίζεται ως εκπρόσωπος στο έγγραφο Ε5.
Ποια άλλα έγγραφα απαιτούνται στην περίπτωση αυτή;
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται τόσο το έγγραφο Ε5, όσο και τα νομιμοποιητικά έγγραφα
που αναφέρονται ανωτέρω, επιπλέον του εγγράφου Ε6.
Σε περίπτωση αποριών παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία
Εξυπηρέτησης Μετόχων, κύριο Αλεξάνδρο Γεωργιάδη, τηλ. 2262085000.
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