
 

 
ΕΞΟΤΘΟΔΟΣΗΗ  

ΓΘΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗN TAKTIKH ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΚΟΘΝΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ  
ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΘΡΑΘΩ Α.Ε. 

ΣΗ 26ηρ Θοςνίος 2013 
(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν) 

 
 

Ο ππνγξάθσλ κέηνρνο / λόκηκνο εθπξόζσπνο κεηόρνπ ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο 
 
Ονομαηεπώνςμο / Επωνςμία: ……………………………………………………………………………………. 

 
Α.Φ.Μ.          :………………………………………………………………………………………….. 
 
Διεύθςνζη / Έδπα  : ……………………………………………………………………………………. 
 
Απιθμ. Σηλεθώνος  : ……………………………………………………………………………………. 
 
Απιθμόρ μεηοσών   : ……………………… ή γηα όζεο ζπλνιηθά ζα έρσ δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηελ εθάζηνηε 

εκεξνκελία θαηαγξαθήο, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ Πξόζθιεζε πξνο ηνπο Μεηόρνπο.  
 

ΕΞΟΤΘΟΔΟΣΩ 

 
Τνλ θ. Παλαγηώηε Δ. Αιεμάθε, Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, θάηνηθν Αζελώλ (Σηαδίνπ 5), ή ηνλ ηπρόλ 
αλαπιεξσηή ηνλ νπνίν ν ίδηνο ζα νξίζεη ζε πεξίπησζε θσιύκαηόο ηνπ, λα κε αληηπξνζσπεύζεη θαηά ηελ πξνζερή 
Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ θαηόρσλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο πνπ ζα ζπλέιζεη ηελ Τεηάξηε 26 
Ινπλίνπ 2013 θαη ώξα 10:00 π.κ. ζηελ αίζνπζα Σπλεδξίσλ – Σπζθέςεσλ «ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» (Κξηεδώηνπ 2 θαη 
Παλεπηζηεκίνπ 4, 106 71 Αζήλα, 8

νο
 όξνθνο – είζνδνο από νδό Κξηεδώηνπ, θηήξην πξώελ ATEbank), θαζώο θαη ζε 

θάζε κεη’ αλαβνιή ή επαλαιεπηηθή απηήο θαη λα ςεθίζνπλ γηα ινγαξηαζκό κνπ κε ην ζύλνιν ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο 
Τξάπεδαο Πεηξαηώο, ησλ νπνίσλ είκαη θύξηνο ή έρσ εθ ηνπ λόκνπ ή από ζύκβαζε δηθαίσκα ςήθνπ (π.ρ. σο 
ελερπξνύρνο ή ζεκαηνθύιαθαο), θαηά ηελ θξίζε ηνπο ζε όια ηα ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο. 
 
Τα ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο είλαη ηα αθόινπζα: 
 
1. Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01.01.2012 - 31.12.2012, κε 

ηηο ζρεηηθέο Εθζέζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ 
2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα 

ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01.01.2012 - 31.12.2012 
3. Δηνξηζκόο Οξθσηώλ Ειεγθηώλ (ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ) γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 01.01.2013 - 31.12.2013 
4. Έγθξηζε θαηαβνιήο ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ έηνπο 2012 θαη πξνέγθξηζε θαηαβνιήο ακνηβώλ έηνπο 2013 ζε 

κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
5. Παξνρή άδεηαο, θαη’ άξζξν 23 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ζηνπο Δηεπζπληέο ηεο 

Τξάπεδαο λα κεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε § 5 ηνπ θ.λ. 2190/1920) 
εηαηξεηώλ 

6. Δηάθνξεο αλαθνηλώζεηο. 
 
Η παξνύζα δελ ηζρύεη, εθόζνλ ζα παξεπξίζθνκαη ν ίδηνο ζηελ σο άλσ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ην γλσξίζσ 
ζηνπο παξαπάλσ πιεξεμνπζίνπο κνπ θαη ζηε Γξακκαηεία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πξηλ από ηελ ςεθνθνξία. 
 
Δειώλσ ηέινο όηη εγθξίλσ εθ ησλ πξνηέξσλ θάζε ελέξγεηα ησλ σο άλσ εμνπζηνδνηνύκελσλ ζρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ 
εληνιή. 
 
 
 

____________        ______________ 

           (ηόπνο)               (εκεξνκελία) 
 

  
Παπακαλούμε η Εξοςζιοδόηηζη αςηή να 
επιζηπαθεί ζηην Σπάπεζα Πειπαιώρ ηο 
ηασύηεπο δςναηό με ένα από ηοςρ 
ακόλοςθοςρ ηπόποςρ (καηά ζειπά 
πποηίμηζηρ) 

 

           (ππνγξαθή) 
    

  

 Ακέζσο κε ηνλ ηαρπδξόκν (courier) πνπ 
ζαο παξέδσζε ην θάθειν ή 

 κε απνζηνιή κε fax : 210-3335009, 210-
3335310 ή 

 

           (νλνκαηεπώλπκν) 

   Σην θνληηλόηεξν θαηάζηεκα ηεο Τξάπεδαο   
Πεηξαηώο 

 


