
Προς την 

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 

Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων 

Σταδίου 24 

105 64 ΑΘΗΝΑ 

  

∆ΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» 

 

 

Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία : ....................................................................................................................... 

Πατρώνυµο    : ..................................................................................................……………… 

Εκπρόσωπος (για Νοµικά Πρόσωπα) : ....................................................................................................................... 

Πιστοποιητικό    : Α.∆.Τ. ........................ Α.Φ.Μ. ............................... ∆.Ο.Υ. ........................ 

∆ιεύθυνση/Έδρα   : ....................................................................................................................... 

Τηλέφωνο επικοινωνίας/Αρµόδιος    : ....................................................................................................................... 

Αριθµός µερίδας Σ.Α.Τ.   : ....................................................................................................................... 

Αριθµός µετοχών                 :   

� για όσες συνολικά θα έχω δικαίωµα ψήφου κατά την «ηµεροµηνία                    
καταγραφής», ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 124, παρ. 6, Ν. 4548/2018  

� .............................................. (ακριβής αριθµός µετοχών) 
                          

Έλαβα γνώση της Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», η οποία θα 
συνεδριάσει στο Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank (Σταδίου 40 3ος όροφος) την Τετάρτη 4 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 
10.00 ή οπουδήποτε αλλού ή οποτεδήποτε άλλοτε λόγω διακοπής, αναβολής, συνέχισης ή επανάληψης της αρχικώς 
ορισθείσας, και δηλώνω ότι προτίθεµαι να µετάσχω σε αυτή και να ασκήσω το σύνολο των δικαιωµάτων ψήφου που 
απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες µετοχές, κατά τον Νόµο και το Καταστατικό της Τράπεζας, διά 
αντιπροσώπου και προς τούτο παρέχω µε την παρούσα  
   

1. στον/στην ................................................................................. του ..........................................................  

        διεύθυνση: ................................................................................ Α.∆.Τ.  .....................................................  

2. στον/στην ................................................................................. του ..........................................................  

        διεύθυνση: ................................................................................ Α.∆.Τ.  .....................................................  

3. στον/στην ................................................................................. του ..........................................................  

        διεύθυνση: ................................................................................ Α.∆.Τ.  .....................................................  

 
την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα όπως ο/η ανωτέρω/οι ανωτέρω, ενεργώντας από κοινού ή 
κεχωρισµένα, µε αντιπροσωπεύσει/-σουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», που 
θα συνεδριάσει στο Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank (Σταδίου 40, 3ος όροφος) την Τετάρτη 4 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 
10.00 ή οπουδήποτε αλλού ή οποτεδήποτε άλλοτε λόγω διακοπής, αναβολής, συνέχισης ή επανάληψης της αρχικώς 
ορισθείσας, λάβει/-oυν µέρος στη συζήτηση, ψηφίσει/-ουν επ’ ονόµατι και για λογαριασµό µου εφ’ όλων των θεµάτων 
της ηµερήσιας διάταξης κατά την κρίση του/της/τους, ασκήσει/-σουν κάθε δικαίωµά µου κατ’ αυτή και εν γένει  
ενεργήσει/-σουν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόµιµη συµµετοχή µου και ψηφοδοσία στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έως 
την ολοκλήρωση των εργασιών της. 
 
Εγκρίνω από τώρα και αναγνωρίζω ως νόµιµη, έγκυρη, ισχυρή και δεσµευτική κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω 
προσώπου/-ων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης. 
 

Η παρούσα δεν θα ισχύει σε περίπτωση που παρασταθώ αυτοπροσώπως στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
 
 
                      ………..…….………………………….2019 

                (Τόπος)              (Ηµεροµηνία) 
 

 
                 Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΩΝ/ΟΥΣΑ ΜΕΤΟΧΟΣ  

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής) 
 
Παρακαλούµε η «∆ήλωση-Εξουσιοδότηση», συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη και µε θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής, να αποσταλεί στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της «Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε.» στον 
αριθµό fax 210 3266148 ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση www.astikaakinita@alpha.gr , ή να 
κατατεθεί στη διεύθυνση Σταδίου 24, 105 64 ΑΘΗΝΑ ή σε οποιοδήποτε Κατάστηµα της Alpha Bank, το 
αργότερο τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της ηµεροµηνίας της Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην Ελλάδα. 


