
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»
(ΑΝΕΚ)

ΤΗΣ  9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ: …………………………………………………………......
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: ……….………………………………………………………………….......
Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε./ .Γ.Ε.ΜΗ: ….…………………………………………………………….….......
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ: ...……………………………………………………………………………….......
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: …………………………………………………………………………........
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: ………………………………………………………………….........
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ: ………………………………........
……………………………………………………      (Για νομικά πρόσωπα μόνο)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΑΔΤ
1.
2.
3.

Σημείωση: Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος
κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς
αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για
τις  μετοχές  που  εμφανίζονται  στον  κάθε  λογαριασμό  αξιών  σε  σχέση  με  ορισμένη  γενική
συνέλευση.

ΤΡΟΠΟΣ  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΟΡΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ  ΤΟΥ  ΕΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
(να σημειωθεί η σχετική επιλογή)

(1) ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ 
(2) ΧΩΡΙΣΤΑ 

Ο______________________________  ψηφίζει  με  ________________________
μετοχές

Ο______________________________  ψηφίζει  με  ________________________
μετοχές

Ο______________________________  ψηφίζει  με  ________________________
μετοχές

(3) ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ (να περιγραφεί επαρκώς)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ

ΠΡΩΤΟ  ΘΕΜΑ: Υποβολή  και  έγκριση  των  Εταιρικών  και  Ενοποιημένων  Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων  της  Εταιρείας  για  την  εταιρική  χρήση  από  1ης  Ιανουαρίου  2018  έως  31ης
Δεκεμβρίου  2018  και  των  σχετικών  Εκθέσεων του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των  Ορκωτών
Ελεγκτών - Λογιστών. 



Να σημειωθεί η σχετική επιλογή:

ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ  

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΛΛΩΣ (να περιγραφεί επαρκώς)
……………………………………………………………………………………
…………………..

ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών -
Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως
31ης Δεκεμβρίου 2018. 

Να σημειωθεί η σχετική επιλογή:

Σημείωση: Σ  ε περίπτωση χορήγησης εξουσιοδότησης σε μέλος ΔΣ   Ή   σε υπάλληλο της Εταιρείας  
απαιτείται ρητή και συγκεκριμένη οδηγία ψήφου.

ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ  

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΛΛΩΣ (να περιγραφεί επαρκώς)
……………………………………………………………………………………
…………………..

ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ:Εκλογή Τακτικών και  Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών -  Λογιστών για  τον
έλεγχο  της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Να σημειωθεί η σχετική επιλογή:

ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ  

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΛΛΩΣ (να περιγραφεί επαρκώς)
……………………………………………………………………………………
…………………..

ΤΕΤΑΡΤΟ ΘΕΜΑ Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση
2018 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2019 έως 31-12-2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του



Ν. 4548/2018, ως ισχύει. 

Να σημειωθεί η σχετική επιλογή:

ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ  

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΛΛΩΣ (να περιγραφεί επαρκώς)
……………………………………………………………………………………
…………………..

ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΜΑ Έγκριση αμοιβής του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,
του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2018
και προέγκριση αμοιβών τους για την περίοδο από 01-01-2019 έως 31-12-2019 σύμφωνα με το
άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Να σημειωθεί η σχετική επιλογή:

ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ  

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΛΛΩΣ (να περιγραφεί επαρκώς)
……………………………………………………………………………………
…………………..

ΕΚΤΟ ΘΕΜΑ Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για
τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της
στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του
Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που
επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.  

Να σημειωθεί η σχετική επιλογή:

ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ  

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΛΛΩΣ (να περιγραφεί επαρκώς)
……………………………………………………………………………………
…………………..



ΕΒΔΟΜΟ  ΘΕΜΑ Ανακοίνωση  της  εκλογής  νέου  μέλους  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  σε
αντικατάσταση παραιτηθέντος Συμβούλου.

Δεν τίθεται το Θέμα προς ψηφοφορία

O  ΓΔΟΟ ΘΕΜΑ:   Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με
τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Να σημειωθεί η σχετική επιλογή:

ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ  

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΛΛΩΣ (να περιγραφεί επαρκώς)
……………………………………………………………………………………
…………………..

ENATO   ΘΕΜΑ  : Λήψη αποφάσεως για την υιοθέτηση μέτρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
119 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Να σημειωθεί η σχετική επιλογή:

ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ  

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΛΛΩΣ (να περιγραφεί επαρκώς)
……………………………………………………………………………………
…………………..

Σημείωση: Η ένδειξη «ΥΠΕΡ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου αποφάσεως
και  η  ένδειξη  «ΚΑΤΑ»  την  καταψήφισή  του.  Η  ένδειξη  «ΑΛΛΩΣ»  δηλώνει  οποιαδήποτε  άλλη
διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας.

Το παρόν ισχύει για την Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει
χώρα την 09/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας,
Χανιά, Λ. Καραμανλή 148, καθώς και για τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει
χώρα την 16/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας,
Χανιά, Λ. Καραμανλή 148, καθώς και σε οιαδήποτε μετά διακοπήν ή μετ’ αναβολήν αυτής. 

Ο  διορισμός  και  η  ανάκληση  ή  αντικατάσταση  του  εκπροσώπου  ή  αντιπροσώπου  γίνονται
εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την
ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης  της  Γενικής  Συνέλευσης,  κάθε  συγκεκριμένο  γεγονός,  το  οποίο  μπορεί  να  είναι
χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα
συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου
μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που



ασκεί  τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται  από το
μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή
μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται
από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή
μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται
από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού
με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την
ημερομηνία  της  γενικής  συνέλευσης  ή,  σε  περίπτωση  αναβολής  αυτής,  της  τελευταίας
επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

........................, ........................... 2019

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.........................................................
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο

& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)


