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ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων του κοινού ομολογιακού δανείου 
ποσού €120.000.000 (εφεξής το «ΚΟΔ 2018»), που η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. εξέδωσε 

δυνάμει της από 16.03.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της και του από 
22.03.2018 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000 

και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων 

ΤΗΣ 17ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

Ο υπογράφων ομολογιούχος / νόμιμος εκπρόσωπος ομολογιούχου του ΚΟΔ 2018: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: _________________________________ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: _______________________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: __________________________________________ 

Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.): __________________________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ________________________________________________ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ: _________________ / ή για όσες συνολικά ομολογίες θα έχω το 
δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής1 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: _________________________________ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: ________________________________ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ2:  

εξουσιοδοτώ με το παρόν 

1.  Τον/Την _______________________________________________________, του 
______________________________ και της ____________________________, 
κάτοικο______________________________, οδός ___________________________, 
αριθμός_________, κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου με αριθμό ________________, 
εκδοθέντος την ___________________, από _________________,  

2.  Τον/Την ________________________________________________________, του 
______________________________ και της ____________________________, 
κάτοικο_____________________________, οδός ____________________________, 
αριθμός_________, κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου με αριθμό ________________, 
εκδοθέντος την ___________________, από _________________,  

3.  Τον/Την ________________________________________________________, του 
______________________________ και της ____________________________, 
κάτοικο_____________________________, οδός ____________________________, 
αριθμός_________, κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου με αριθμό ________________, 
εκδοθέντος την ___________________, από _________________,  

(στο εξής ο/οι Αντιπρόσωπος/οι) [ενεργούντες όλοι από κοινού / ενεργών καθένας χωριστά 
και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Συνέλευση των 
Ομολογιούχων περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί 

                                                 
1 Ο Ομολογιούχος πρέπει να επιλέξει ο/οι Αντιπρόσωπος/οι να τον αντιπροσωπεύσει/ουν είτε για 

μέρος είτε για το σύνολο των ομολογιών που είναι κύριος.   
2 Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων.  
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χωριστά / ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον 
τρίτο, κ.λπ.)] 3 

όπως με αντιπροσωπεύσ…... κατά την προσεχή Συνέλευση των Ομολογιούχων που θα 
συνέλθει την 17.03.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 
που βρίσκονται στην Λεωφόρο Μεσογείων αρ.85, Αθήνα, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ’ 
αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Επαναληπτική Συνέλευση 
των Ομολογιούχων, την 19.03.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο ως ανωτέρω 
οριζόμενο χώρο, και ψηφίσ…… στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω 
αναφερόμενο αριθμό ομολογιών του ΚΟΔ 2018, των οποίων είμαι κύριος, ως ακολούθως για 
τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης4:  

  

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης  ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ Κατά τη 
διακριτική 
ευχέρεια του 
Αντιπροσώπου  

1. Έγκριση των ομολογιούχων για 

τις αναφερόμενες στην από 

06.03.2020 Πρόσκληση  

τροποποιήσεις του Προγράμματος 

ΚΟΔ 2018, υπό την αίρεση της 

Έκδοσης, και παροχή 

εξουσιοδότησης προς τον 

Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για 

την υπογραφή σύμβασης 

τροποποίησης του Προγράμματος 

ΚΟΔ 2018. 

    

2. Παροχή συναίνεσης των 

ομολογιούχων προκειμένου να μη 

θεωρηθεί παραβίαση υποχρέωσης 

της Εταιρείας η υπέρβαση του 

προβλεπόμενου στον όρο 9.2.2 του 

Προγράμματος ΚΟΔ 2018 δείκτη 

Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια 

Κεφάλαια για τις Περιόδους 

Υπολογισμού που λήγουν σε 

ημερομηνίες προγενέστερες της 

ολοκλήρωσης του Επιτρεπόμενου 

Μετασχηματισμού ή της παρόδου 12 

μηνών από την έκδοση του ΚΟΔ 

2020, όποιο από τα δύο συμβεί 

νωρίτερα. 

    

 

                                                 
3 Η εντός των αγκυλών αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός 

αντιπροσώπων. Σε αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτών ομολογιούχος πρέπει να επιλέξει αν οι 

διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να εκπροσωπήσουν τον 

ομολογιούχο ο καθένας χωριστά. 
4 Σημειώστε με Χ την επιλογή σας. 
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Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρίσκομαι ο ίδιος στη Συνέλευση των Ομολογιούχων 
και το γνωστοποιήσω στον/στους κατά τα ανωτέρω Αντιπρόσωπό/ους μου και στον 
Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018 πριν από την ψηφοφορία.  

 

 

[Τόπος]__________, __/___/2020 

 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Ομολογιούχος  
 

      

 

    ______________________________________  

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο 

& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)] 


