
 

 
 

[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία, μαζί με τα κατά 
περίπτωση έγγραφα που ορίζονται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης, και με τους τρόπους που ορίζονται σε αυτή, μέχρι την 29η Ιουνίου 2022 
και ώρα 11:00 π.μ., το αργότερο]  
  
 
Προς την  
«ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»),  
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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
της 1ης Ιουλίου 2022 

  
Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας: 
 

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

: 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) : 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 

: 

ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ : 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ : 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ : 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 

Ε-MAIL : 

 
δηλώνω ότι έλαβα γνώση της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 
Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη 
(Ιατρού Γωγούση 8, 56429 Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης) καθώς και ότι προτίθεμαι 
να μετάσχω σε αυτή και σε κάθε μετ’ αναβολή, ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση, 
και να ψηφίσω επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της ως άνω Γενικής 
Συνέλευσης, με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές 
της Εταιρείας των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα 
ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), από απόσταση, μέσω 
τηλεδιάσκεψης (μέσω του προγράμματος Microsoft Teams), όπως ειδικότερα 
αναφέρεται στην Πρόσκληση. 
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Για τον σκοπό αυτό, αιτούμαι από την Εταιρεία 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 καθώς και με σχετικά ζητήματα, που τυχόν ανακύψουν. 
Σε περίπτωση διορισμού αντιπροσώπου/ων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αιτούμαι από την Εταιρεία 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, όπως αναφέρονται στο έντυπο διορισμού 
αντιπροσώπου. 
 
Τέλος, δηλώνω ότι παρέχω τη συγκατάθεσή μου για τη  συλλογή και επεξεργασία των 
προσωπικών μου δεδομένων από την Εταιρεία, προς το σκοπό της συμμετοχής μου 
μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  
  
 
 
______________________ ______________________ 
(υπογραφή/ 
υπογραφή και σφραγίδα 
για νομικό πρόσωπο) 

(τόπος, ημερομηνία) 

 

 

Σημειώσεις: Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται από την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα που είναι 
απαραίτητο σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και για την άσκηση 
αξιώσεων ή την προάσπιση έννομων συμφερόντων της Εταιρείας.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΓΚΠΔ) τα υποκείμενα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία δύνανται να 
ασκηθούν κατά περίπτωση:  

α) Να γνωρίζουν ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν τηρεί και 
επεξεργάζεται η Εταιρεία, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα πρόσβασης).  

β) Να ζητήσουν τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, 
προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης 
ή διόρθωσης (δικαίωμα διόρθωσης). 

γ) Να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους (δικαίωμα 
περιορισμού).  



 

 
 

δ) Να αρνηθούν ή/και να εναντιωθούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων τους που τηρεί η Εταιρεία (δικαίωμα εναντίωσης).  

ε) Να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους από τα αρχεία της Εταιρεία (δικαίωμα στη 
λήθη).  

στ) Να ζητήσουν από την Εταιρεία να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχουν παράσχει σε 
οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).  

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται στην 
Εταιρεία: 

 • μέσω φυσικής αλληλογραφίας προς: ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε., BI.ΠΕ 
Κιλκίς 61100 Κιλκίς, Υπόψη: Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)  

• μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της 
Εταιρείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  dpo@alumil.com. 

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στο φυσικό πρόσωπο εντός 
χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματός του, το οποίο 
όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό απαιτείται 
κατά την κρίση της Εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και 
του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο σε κάθε 
περίπτωση παράτασης της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών εντός τριάντα (30) ημερών 
από την παραλαβή του αιτήματος και επίσης θα τον πληροφορεί για τους λόγους της 
παράτασης. 

Η Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του 
απόρρητου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων των φυσικών προσώπων και την 
προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη 
διάδοση ή πρόσβαση, καθώς και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.  

Το φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή 
για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι 
προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και δικαίωμα δικαστικής 
προσφυγής.  

Τέλος, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι, σύμφωνα με το άρθ. 131, παρ. 2 του ν. 
4548/2018, η ψηφοφορία εξ αποστάσεως είναι φανερή.  
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