
 

 

[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρία, μαζί με τα κατά 
περίπτωση έγγραφα που ορίζονται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης, και με τους τρόπους που ορίζονται σε αυτή, μέχρι την 11η Ιουλίου 2020 
και ώρα 11:00 π.μ., το αργότερο]  
  
 
Προς την  
«ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρία»),  
BI.ΠΕ Κιλκίς 61100 Κιλκίς 
e-mail: info@alumil.com , τηλ. (+30) 23410 79300 
  
  

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
της 13ης Ιουλίου 2020 

  
Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρίας: 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ (ΓΙΑ 
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΜΕΤΟΧΟΥ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 

: 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) : 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 

: 

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 

: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ : 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
Ε-MAIL : 

 
δηλώνω ότι έλαβα γνώση της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 
Εταιρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 13η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, και ότι 
προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή, μετά από διακοπή 
ή επαναληπτική αυτής, και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από 
τις ανωτέρω μετοχές ή από τις μετοχές που θα διαθέτω κατά την ημερομηνία 
καταγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, από απόσταση, μέσω 
τηλεδιάσκεψης (μέσω του προγράμματος Microsoft Teams). 
Για τον σκοπό αυτό, αιτούμαι από την Εταιρία να αποστείλει στην ανωτέρω 
ηλεκτρονική διεύθυνσή μου, το σύνδεσμο (link) ενεργοποίησης της συμμετοχής μου 
στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τυχόν 



 

 

περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική 
Συνέλευση και με συναφή ζητήματα. 
Σε περίπτωση διορισμού αντιπροσώπου/ων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αιτούμαι από την Εταιρία τα ανωτέρω 
στοιχεία (ο σύνδεσμος (link) ενεργοποίησης της συμμετοχής μου στη Γενική 
Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο), όπως και τυχόν περαιτέρω οδηγίες 
σχετικά με τη συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση και με συναφή 
ζητήματα, να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του/των αντιπροσώπου/ων 
μου, προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει/ουν και να ασκήσει/ουν τα δικαιώματά 
μου, σύμφωνα με τις εντολές μου, διά του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου. 
  
 
 

______________________ ______________________ 
(υπογραφή/ 
υπογραφή και σφραγίδα 
για νομικό πρόσωπο) 

(τόπος, ημερομηνία) 

 
 
 


