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Προς 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. υπό την ιδιότητα της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, Α-
καδημίας 68, Αθήνα, Διεύθυνση Στήριξης Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών Λειτουργιών, 
 
Υπόψη κας. Έλενας Σακελλάρη 
 
τηλ. 210 3328 743 & 210 9477 923 
 
email: NBGClientRelations@nbg.gr  
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ του κοινού ομολο-
γιακού δανείου ποσού €120.000.000 έκδοσης της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ-

ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 

ΤΗΣ 27.06.2022/ ΤΗΣ 30.06.2022  

 
Ο κάτωθι υπογράφων ομολογιούχος δανειστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ομολογιούχου δανειστή της 
εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (η «Εταιρεία»): 
 

Ονοματεπώνυμο / επωνυμία ομολογιούχου δανει-
στή 

 

Πατρώνυμο (για φυσικό πρόσωπο)  

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  

Μερίδα κατόχου ομολογιών στο σύστημα άυλων 
τίτλων 

 

Αριθμός ομολογιών (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, 
η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των κατα-
χωρημένων στη Μερίδα ομολογιών κατά την ημερο-
μηνία καταγραφής) 

 

Διεύθυνση / Έδρα  

Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό)  

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)  

 

Ανακαλώ με το παρόν τον διορισμό του / της  

  ……………………………………….………...… του ………………………, κατοίκου …….………….…, ο-
δός…………………….…….... αρ….… με το ………………….. ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. 
…………………… την ……………….., με ηλεκτρονική διεύθυνση ……………………..………………………….. και κινητό 
τηλέφωνο ………………….  

τον/την οποίο/οποία όρισα, με την από …………………….……..δήλωσή μου, ως πληρεξούσιο και αντιπρό-
σωπο μου για την ενάσκηση των δικαιωμάτων μου ως ομολογιούχου δανειστή κατά την επικείμενη 
Συνέλευση ομολογιούχων δανειστών της 27.06.2022 / 30.06.2022. 

…………/2022 
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Ο/Η ανακαλών/-ούσα την εξουσιοδότηση Ομολογιούχος Δανειστής 

 

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο] 

 

Σημειώσεις 

1) Το υπογεγραμμένο «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ», να πρέπει να υποβληθεί 
στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, 
Ακαδημίας 68, Αθήνα, Διεύθυνση Στήριξης Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών Λειτουργιών, υπόψη 
υπόψη κας Έλενας Σακελλάρη, τηλ. 210 3328 743 & 210 9477 923., email: NBGClientRelations@nbg.gr, 
τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. 

Κάθε ομολογιούχος δανειστής καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του 
«ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ» και της λήψης του από την Εταιρεία καλώντας 
στο καλώντας στο τηλέφωνο 210 3328 743 & 210 9477 923.. 

2) Επιπλέον (για νομικό πρόσωπο): σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου. 
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