
ΕΝΤΥΠΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

 
Ο υπογράφων Μέτοχος της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυµης Εταιρείας 
 

Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία  

∆ιεύθυνση / Έδρα  

Α.∆.Τ./ ΑΡ.Μ.Α.Ε.  

Αριθ. Τηλεφώνου  

Αριθµός Μετοχών/∆ικαιωµάτων ψήφου  

Αριθµός µερίδας ΣΑΤ (Μερίδα Επενδυτή)  

Αριθµός λογαριασµού αξιών  

Χειριστής  

Ονοµατεπώνυµο Νόµιµου /ων Εκπροσώπου /ων 
που υπογράφει/ουν το παρόν (συµπληρώνεται µόνο 
από τα νοµικά πρόσωπα) 

 

 

µε την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την / τους / τις
(1), (2), (3)  

□ 1. κ. Νικόλαο Καραµούζη □ 3. κ. Ιωάννα Αρχιµανδρίτη 

□ 2. κ. Φωκίωνα Καραβία □ 4. κ. Κατερίνα Καλλιµάνη 

Σηµείωση: Οι ανωτέρω είναι µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικά στελέχη της Τράπεζας. 

Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω πρόσωπα, χωρίς να τους 
δώσετε συγκεκριµένες οδηγίες ψήφου (δηλ. σηµειώνοντας ανάλογα τα πεδία «ΥΠΕΡ»/«ΚΑΤΑ»), ο 
αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας. 
 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Σηµείωση: Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω (5-8) χωρίς να δώσετε 
συγκεκριµένες οδηγίες ψήφου, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της. Ειδικά όµως για την 
περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας µέλος του ∆.Σ. ή υπάλληλο της Τράπεζας, χωρίς 

να του δώσετε συγκεκριµένες οδηγίες ψήφου (δηλ. σηµειώνοντας ανάλογα τα πεδία 
«ΥΠΕΡ»/«ΚΑΤΑ»), ο αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας. 
 

να µε αντιπροσωπεύσ…./αντιπροσωπεύσ…. το νοµικό πρόσωπο
(4)

 και ψηφίσ…... επ’ ονόµατι και για 
λογαριασµό µου/του νοµικού προσώπου

(4)
, ενεργώντας από κοινού (µόνο για τον έγγραφο διορισµό 

αντιπροσώπου) ή χωριστά ο καθένας από αυτούς
(5)

, για όλες τις / ….................. µετοχές της Τράπεζας 
Eurobank Ergasias Ανώνυµης Εταιρείας, για τις οποίες έχω/το νοµικό πρόσωπο έχει

(4) 
δικαίωµα ψήφου 

κατά την Ηµεροµηνία Καταγραφής, επί των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης κατά την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Τράπεζας, που θα συνέλθει την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016, ώρα 10:00 
π.µ, στην Αθήνα, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Πλατεία Συντάγµατος, ή σε 

                                                           
1Παρακαλούµε επιλέξτε µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους σηµειώνοντας µε ένα √ το ανάλογο κουτί 1-7 ή/και συµπληρώνοντας 
τους αντιπροσώπους σας στα πεδία 5-8. Σε περίπτωση που συµπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα 
θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι. 
2Αντιπρόσωπος µπορεί να οριστεί φυσικό η νοµικό πρόσωπο. 
3Σχετική πληροφόρηση αναφορικά µε τη διαδικασία συµµετοχής και ψήφου µέσω αντιπροσώπου, περιλαµβάνεται στην 
Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
4
  Παρακαλούµε διαγράψτε ανάλογα. 

5Αν επιθυµείτε µόνο ένα τρόπο, παρακαλούµε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι 
οποίοι µπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος 
προσερχόµενος αποκλείει τους υπολοίπους.  

οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, µετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως 
ακολούθως

(6)
:  

 
 

 ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
ή: 
 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

1 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2015. Εκθέσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. 
 

□ □ □ 

2 

 
Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών 
από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2015. 
 

□ □ □ 

3 Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2016. □ □ □ 

4 

 
Αύξηση του αριθµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εκλογή 
νέων µελών του ∆.Σ. και ορισµός αυτών ως ανεξάρτητων µη 
εκτελεστικών. 
 

□ □ □ 

5 
 
Ορισµός µελών της Επιτροπής Ελέγχου. 
 

□ □ □ 

6 

 
Έγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
συµβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 
 

□ □ □ 

 
Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω στην Τράπεζά σας είτε εγγράφως 
είτε µε ηλεκτρονικά µέσα (µέσω e-General Meeting) τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την αντίστοιχη 
ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 
 

Αθήνα, ......................... 
 

__________________________________ 
(ονοµατεπώνυµο) 

 
__________________________________  

(υπογραφή) 
 

                                                           
6
 Παρακαλούµε σηµειώστε µε ένα √ την ψήφο σας. 


