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ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗN ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΗΝ EKΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»     

ΤΗΣ 20ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

 

 
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. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. σε περίπτωση διορισμού 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 τον δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον 

τρίτο, κ.λπ.) 

 

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

 

……………………….…………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………….…………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4548/2018 σχετικά με την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων 

εταιρειών», όπως ισχύει. Τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 του 

Καταστατικού της Εταιρείας, κατάργηση του άρθρου 19 του Καταστατικού, 

αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού και Κωδικοποίηση αυτού. 

2. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 

παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

3. Ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο περί εκλογής δύο (2) νέων μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 82 Ν. 4548/2018. 

4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 

4449/2017, ως ισχύει. 

5. Ενημέρωση για την υπόθεση Μετοχών Dufry A.G. (Release of Dufry Shares). 

Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Το ακόλουθο πρόσθετο θέμα τέθηκε κατόπιν της αιτήσεως του Μετόχου κ. 

Δημητρίου Κουτσολιούτσου. 

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός ανεξάρτητων 

μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και εκλογή 

Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. 

Το ακόλουθο πρόσθετο θέμα τέθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 

389/10-02-2020  έγγραφης προσκλήσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

(ΝΠΔΔ). 

7. Αναλυτική ενημέρωση των Μετόχων σε σχέση με την οικονομική και 

περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας από τις αναμορφωμένες οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης 2017 έως σήμερα, τις νομικές ενέργειες που έχουν 

γίνει από την πλευρά της Εταιρείας κατά παντός υπευθύνου, καθώς και τις 

ενέργειες για την εξυγίανση της Εταιρείας. 



 3 

8. Λοιπά θέματα. 

 

 

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

διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική/αρνητική ψήφος/αποχή, 

σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

κ.λπ.): 

 

………………………………………………………………………..………………… 

 

.….……………………………………………………………………………………… 

 

………….………………………………………………………………………………. 

 

…………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την 

υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του νόμου 

4548/2018.  

 

Το παρόν ισχύει για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η 

οποία θα λάβει χώρα την 20-02-2020, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά 

διακοπήν ή μετ’ αναβολήν αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη 

εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν 

την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

 

 

 

 

................................., ................................................ 2020 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα 

 

 

 

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

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο, σφραγίδα για νομικό πρόσωπο) 


