Προς την εισηγμένη Εταιρία
ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.
Λεωφ. Γ. Γεννηματά, Τ.Κ. 19018
Δημοτική Ενότητα Μαγούλας
Δήμου Ελευσίνας
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.
ΤΗΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ή/και τις τυχόν ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΥΤΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ
Επώνυμο/Επωνυμία:
Όνομα:

Πατρώνυμο:

Διεύθυνση/Έδρα:
Οδός:
Αριθμός τηλεφώνου:

Αριθμός:

Τ.Κ.

(σταθερό / κινητό)

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ.:
Αριθμός Μετοχών:
Δηλώνω με το παρόν την πρόθεσή μου να συμμετάσχω αυτοπρόσωπα στην Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε., η οποία θα συνέλθει
στις 20.07.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στη Λεωφ. Γ. Γεννηματά, Τ.Κ. 19018, Δημοτικής
Ενότητας Μαγούλας Δήμου Ελευσίνας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής / καθώς και στις τυχόν
επαναληπτικές αυτής (διαγράφεται στην περίπτωση που δεν επιθυμείται η συμμετοχή στις τυχόν
επαναληπτικές) και αιτούμαι την πιστοποίηση της μετοχικής μου ιδιότητας κατά την οικεία Ημερομηνία
Καταγραφής με ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε.
Ημερομηνία ………………….

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

Υπογραφή …………………..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το παρόν έντυπο, αφού συμπληρωθεί σε όλα τα σημεία του, που είναι απαραίτητο, και
υπογραφεί από το μέτοχο, πρέπει να έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας είτε με fax
στο + 30 210 6161399, είτε μέσω e-mail στην διεύθυνση info@vis.gr υπόψη Υπηρεσίας Μετόχων, είτε
ταχυδρομικά στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά,
Μαγούλα Τ.Κ. 19018, Δημοτική Ενότητα Μαγούλας Δήμου Ελευσίνας Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής, σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την Εταιρία 48 ώρες πριν
από την ημερομηνία της Γ.Σ. κατά τα άνω Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, πλην της περίπτωσης
του δόλου, η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για την γνησιότητα της υπογραφής του μετόχου στο άνω
έντυπο διορισμού αντιπροσώπου του. Σε περίπτωση προφανούς πλαστογράφησης της υπογραφής
του μετόχου, η Εταιρία δικαιούται να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον μέτοχο ή να πράττει ό,τι κρίνει
αναγκαίο και προσήκον για την πιστοποίηση της γνησιότητας της υπογραφής. Σε περίπτωση εύλογης
αμφιβολίας η εξουσιοδότηση δεν θα γίνεται δεκτή από την Εταιρία με αιτιολόγηση, η οποία θα
περιλαμβάνεται στα πρακτικά. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς
αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία καλώντας
στην Υπηρεσία Μετόχων στα τηλέφωνα +30 210 6161300.

