
 Προς την Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης Α.Ε. 
 

∆ΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης Α.Ε.» 

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

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

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

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

Στοιχεία επικοινωνίας          :Τηλέφωνο:………………… ………………….….e-mail:……………............................………………..  

Αριθµος/οί Κυκλοφορίας Λεωφορείου/ών: ...................................................................................... :…………………………  

Αριθµός µετοχών:……………………………………………………………………………………… (ακριβής αριθµός µετοχών) όσες 

συνολικά θα έχω δικαίωµα ψήφου κατά την «ηµεροµηνία καταγραφής». 

 

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:  

∆ιορίζω τον/την:………………………………………………………………………………..…….του………………………………………………… 

κάτοικο...............................................,οδός:…………………………………..................................αριθµ.........................., 

µε Α.∆.Τ ………………………………………..………………….….., µε αριθµό κινητού τηλ ………...……………… και µε email 

……………………………………………………………………………………………………. 

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπό µου, που έχουν δικαίωµα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού επ’ ονόµατι και 

για λογαριασµό µου για να συµµετάσχει στην Έκτατη Γενική Συνέλευση της Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης Α.Ε., που 

θα συνέλθει την Τετάρτη 3 Ιουνίου και ώρα 11:00, σε πραγµατικό χρόνο µέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης 

κατάσταση και εντός των µέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της covid-19, καθώς επίσης και σε όλες 

τις µετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων, οποτεδήποτε νοµίµως συγκληθούν 

και πραγµατοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει για τα θέµατα της οικείας ηµερήσιας διάταξης, ως ακολούθως: 

 

 ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΟ 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ � � � 

 

ή: 



 ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΟ 

 
1. «Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας 

της εταιρείας µε βάση τη νέα διάταξη του άρθρου 14 του 
Ν.2963/2001 (Α 268), όπως τροποποιήθηκε και 
αντικαταστάθηκε δια της παρ. 3 του άρθρου 33 του 
Ν.4663/2020 (Α 30) για την έγκριση αυτού και την κατάθεσή 
του στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης» 
 

� � � 

 
2. «Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και 

συγκεκριµένα του άρθρου 3 παρ. 2 αυτής, για τους σκοπούς 
της εταιρείας, προσθήκη άρθρου 17Α για τη δυνατότητα 
διενέργειας Γενικής Συνέλευσης µε ηλεκτρονικά µέσα σε 
πραγµατικό χρόνο (αρ. 125-127 Ν. 4548/2018), που αφορά 
στους τρόπους διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης» 
 

� � � 

 

(Τόπος) .........................................., (Ηµεροµηνία) .............................. 2020 

 

______________________ 

(υπογραφή) 

 

 

______________________________ 

(ονοµατεπώνυµο) / (επωνυµία) ή Σφραγίδα 

Σηµειώσεις: 

1. Για τη συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της 
πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν αυτή (ηµεροµηνία καταγραφής). 

2. Προκειµένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνοµα της εταιρίας και την/τις υπογραφή/ές 
των εξουσιοδοτηµένου/ων νοµίµων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη 
νοµιµοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα. 

3. Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο από τον εκπρόσωπο ή µέτοχο µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και υποβάλλονται στην γραµµατεία της εταιρείας σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον 
ώρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι τουλάχιστον µέχρι και την 
01.06.2020 και ώρα 11:00, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ktelxanthis.gr . 

4. Ο αριθµός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) του 
πληρεξουσίου/αντιπροσώπου είναι απαραίτητο να γνωστοποιηθούν στην εταιρεία για να είναι δυνατή η 
συµµετοχή αυτού στη Γ.Σ.. 

5. Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον συµµετάσχετε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση µέσω τηλεδιάσκεψης σε 
πραγµατικό χρόνο και το δηλώσετε εγκαίρως. 


