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ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ “ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.” 

 ΤΗΣ 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…............................................................................................................... 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: ……….……………………………………………………………………. 

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.: ….…………………………………………………………….……………. 

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ: ...………………………………………………………………………………… 

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: ……………………………………………………………………………. 

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: …………………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….......................................(Για νομικά πρόσωπα μόνο) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ Α.Δ.Τ. 

1. 

2. 

3. 

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 στην Εκτακτη 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,κ.λπ.)……………………………………………………………………………………………… 

……………………….…………………………………………………………………………… 

……………………….…………………………………………………………………………… 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :  

 
1. Λήψη απόφασης για την απόσχιση του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου, ήτοι του κλάδου  

εκμετάλλευσης καταστημάτων αφορολογήτων και φορολογημένων  ειδών που ασκείται 

σήμερα από την Εταιρεία σύμφωνα με την από 30-12-1997 σύμβαση παραχώρησης με το 

Ελληνικό Δημόσιο, το άρθρο 120 του Ν. 2533/1997 και το λοιπό κείμενο νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο και την εισφορά αυτού στην θυγατρική ανώνυμη εταιρεία με την 

επωνυμία “Καταστήματα Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 

1297/72 και την λογιστική κατάσταση (ισολογισμό) του κλάδου της 30-9-2012.  
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2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης 

του εν λόγω κλάδου μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής της “Καταστήματα 

Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.”.  

3. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης, 

ενέργειας ή δήλωσης για την ολοκλήρωση της απόσχισης και ορισμός εκπροσώπου της 

Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της  συμβολαιογραφικής πράξης 

απόσχισης του κλάδου και εισφοράς αυτού στην θυγατρική εταιρεία «Καταστήματα 

Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.» 

4. Έγκριση της από 12.11.2012 Έκθεσης Εκτίμησης της περιουσίας του υπό απόσχιση κλάδου 

σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 των ορκωτών ελεγκτών λογιστών κ.κ.  Παναγιώτη 

Βρουστούρη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 12921  και Δημητρίου Δρόσου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ  31371, μελών της 

Ελεγκτικής Εταιρείας «ΕΝΕΛ Α.Ε.». 

5. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των 

προστηθέντων και των πληρεξουσίων σχετικά με την απόσχιση του κλάδου και την μεταβίβαση 

του 51% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Α.Ε.» στον ελβετικό όμιλο Dufry AG. 

6. Έγκριση παροχής ενεχύρου της Εταιρείας επί μετοχών που κατέχει στη θυγατρική της 

“Καταστήματα Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.”, υπέρ τραπεζικών ιδρυμάτων.  

7. Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 

    

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια 

του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 

κ.λπ.):………………………………………………………………………..…………………….……………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….… 

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. 2190/20. 

Το παρόν ισχύει για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα λάβει 

χώρα την 06.12.2012, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπήν ή μετ’ αναβολήν 

αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως 

τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης. 

 

 

........................, ........................... 2012 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα 

......................................................... 

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο 

& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο) 


