ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Ο υπογράφων Μέτοχ ος της Τράπεζας Eurobank Ergasias Αν ών υμης Εταιρείας
Ον οματεπών υμο / Επων υμία
Διεύθυν ση / Έδρα
Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.
Αριθ. Τηλεφών ου
Αριθμός Μετοχ ών /Δικαιωμάτων ψήφου
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ (Μερίδα Επενδυτή)
Αριθμός λογαριασμού αξιών
Χειριστής
Ον οματεπών υμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που
υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από
τα νομικά πρόσωπα)
με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την / τους / τις

οποιαδήποτε άλλη επαν αληπτική, μετά διακοπή ή αν αβολή κλπ., συν εδρίαση αυτής της συν ελεύσεως, ως
(6)
ακολούθως :

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

□

□

□

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ή:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1

Ετήσιες Οικον ομικές Καταστάσεις χ ρήσεως 2016. Εκθέσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .

□

□

□

2

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
από κάθε ευθύν η αποζημίωσης για τη χ ρήση 2016.

□

□

□

3

Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών -λογιστών για τη χ ρήση 2017.

□

□

□

4

Αν ακοίν ωση της εκλογής δύο ν έων αν εξάρτητων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου σε αν τικατάσταση δύο παραιτηθέν των και
ορισμός εν ός από τα ν έα μέλη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχ ου.

□

□

□

5

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

□

□

□

(1), (2), (3)

□

1. κ. Νικόλαο Καραμούζη

□

4. κ. Σταύρο Ιωάννου

□

2. κ. Φωκίωνα Καραβία

□

5. κ. Θεόδωρο Καλαντώνη

□

3. κ. Κατερίνα Καλλιμάνη

Σημείωση: Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά 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.
6. ……………………………………… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……
7. ……………………………………… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……
8. ……………………………………… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……
9. ……………………………………… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……
Σημείωση: Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω (6-9) 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 Δ.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.

και

Τυχ όν αν άκληση του παρόν τος θα είν αι έγκυρη εφόσον την κοιν οποιήσω στην Τράπεζά σας είτε εγγράφως
είτε με ηλεκτρον ικά μέσα (μέσω e-General Meeting) τουλάχ ιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αν τίστοιχ η
ημερομην ία συν εδρίασης της Γεν ικής Συν έλευσης.

(4)

ν α με αν τιπροσωπεύσ…./αν τιπροσωπεύσ…. το ν ομικό πρόσωπο και ψηφίσ…... επ’ ον όματι και για
(4)
λογαριασμό μου/του ν ομικού προσώπου , εν εργών τας από κοιν ού (μόν ο για τον έγγραφο διορισμό
(5)
αν τιπροσώπου) ή χ ωριστά ο καθέν ας από αυτούς , για όλες τις / …................. μετοχ ές της Τράπεζας
(4)
Eurobank Ergasias Αν ών υμης Εταιρείας, για τις οποίες έχ ω/το ν ομικό πρόσωπο έχ ει δικαίωμα ψήφου κατά
την Ημερομην ία Καταγραφής, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γεν ική Συν έλευση
των Μετόχ ων της ως άν ω Τράπεζας, που θα συν έλθει την Παρασκευή, 16 Ιουν ίου 2017, ώρα 10:00 π.μ,
στην Αθήν α, Ξεν οδοχ είο «Μεγάλη Βρεταν ν ία», οδός Βασιλέως Γεωργίου Α’ αρ.1, Πλατεία Συν τάγματος, ή σε

Αθήν α, .........................

____________________________ _____ _
(ον οματεπών υμο)

1

Παρακαλούμε επιλέξτε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους σημειώνοντας με ένα √ το ανάλογο κουτί 1-5 ή/και συμπληρώνοντας
τους αντιπροσώπους σας στα πεδία 6-9. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα
θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.
2
Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό η νομικό πρόσωπο.
3
Σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου περιλαμβάνεται στην
Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
4
Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.
5
Αν 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.

6

Παρακαλούμε σημειώστε με ένα √ την ψήφο σας.

____________________________ _____ _
(υπογραφή)

