ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΘΘ
ΓΙΑ ΣΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΘN ΣΑΚΣΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΤΝΕΛΕΤΘ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ
ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ
ΣΘ 29θσ ΙΟΤΝΙΟΤ 2015
(Παρακαλοφμε ςυμπληρώςτε τα ςτοιχεία που λείπουν)
Ο υπογράφων μζτοχοσ / νόμιμοσ εκπρόςωποσ μετόχου τθσ Τράπεηασ Πειραιϊσ
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία

:…………………………………………………………………………………….

ΑΦΜ

: …………………………………………………………………………………….

Διεφκυνςθ / Ζδρα

: …………………………………………………………………………………….

Αρικμ. Σθλεφώνου

: …………………………………………………………………………………….

Αρικμόσ μετοχών
: ……………………… ι για όςεσ ςυνολικά κα ζχω δικαίωμα ψιφου κατά τθν
εκάςτοτε θμερομθνία καταγραφισ, όπωσ αναφζρεται ςτθν Πρόςκλθςθ προσ τουσ Μετόχουσ.
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΩ
Τον κ. Παναγιϊτθ Δ. Αλεξάκθ, Κακθγθτι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, κάτοικο Ακθνϊν (Σταδίου 5), ι τον
τυχόν αναπλθρωτι τον οποίον ο ίδιοσ κα ορίςει ςε περίπτωςθ κωλφματόσ του, να με αντιπροςωπεφςει
κατά τθν προςεχι Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ Πειραιϊσ που κα ςυνζλκει τθν
29θ Ιουνίου 2015, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00, ςτθν Ακινα, ςτθν αίκουςα «Grand Ballroom» του
Ξενοδοχείου «Μεγάλθ Βρετανία», (Βας. Γεωργίου Α’, αρ. 1, 105 63, Ακινα) κακϊσ και ςε κάκε μετ’
αναβολι ι επαναλθπτικι αυτισ και να ψθφίςουν για λογαριαςμό μου με το ςφνολο των μετοχϊν τθσ
Τράπεηασ Πειραιϊσ, των οποίων είμαι κφριοσ ι ζχω εκ του νόμου ι από ςφμβαςθ δικαίωμα ψιφου (π.χ.
ωσ ενεχυροφχοσ ι κεματοφφλακασ), κατά τθν κρίςθ τουσ ςε όλα τα κζματα τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ.
Τα κζματα τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ είναι τα ακόλουκα :
1. Υποβολι και ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ εταιρικισ χριςθσ 01.01.2014 31.12.2014, με τισ ςχετικζσ Εκκζςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν
2. Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν από κάκε ευκφνθ
αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα τθσ εταιρικισ χριςθσ 01.01.2014 - 31.12.2014
3. Διοριςμόσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν (τακτικοφ και αναπλθρωματικοφ) για τθν εταιρικι χριςθ 01.01.2015 31.12.2015
4. Ζγκριςθ καταβολισ αμοιβϊν και αποηθμιϊςεων ζτουσ 2014 και προζγκριςθ καταβολισ αμοιβϊν
ζτουσ 2015, ςε μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
5. Παροχι άδειασ, κατ’ άρκρο 23 του κ.ν. 2190/1920, ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ςτουσ
Διευκυντζσ τθσ Τράπεηασ να μετζχουν ςτθ διοίκθςθ των ςυνδεδεμζνων (κατά τθν ζννοια του άρκρου
42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειϊν
6. Διάφορεσ ανακοινϊςεισ
Η παροφςα δεν ιςχφει, εφόςον κα παρευρίςκομαι ο ίδιοσ ςτθν ωσ άνω Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ και το
γνωρίςω ςτουσ παραπάνω πλθρεξουςίουσ μου και ςτθ Γραμματεία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ πριν από τθν
ψθφοφορία.
Δθλϊνω τζλοσ ότι εγκρίνω εκ των προτζρων κάκε ενζργεια των ωσ άνω εξουςιοδοτοφμενων ςχετικά με
τθν παραπάνω εντολι.
____________
______________
Παρακαλοφμε θ Εξουςιοδότθςθ αυτι να
(τόποσ)
(θμερομθνία)
επιςτραφεί ςτθν Σράπεηα Πειραιώσ το
ταχφτερο δυνατό με ζναν από τουσ
ακόλουκουσ
τρόπουσ
(κατά
ςειρά
προτίμθςθσ)
Αμζςωσ με τον ταχυδρόμο (courier) που
ςασ παρζδωςε το φάκελο ι
(υπογραφι)
Με αποςτολι με fax : 210-3335009,
210-3335310 ι
Στο κοντινότερο κατάςτθμα τθσ
Τράπεηασ
Πειραιϊσ
(ονοματεπϊνυμο)

