
ΠΡΟΣ:   

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ ΑΡ. 6 –ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΗΛ: 210-6967610 FAX: 210-697601) 

 

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 7.483,970 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 14.967,940 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ: € 0,50 

 

Εξουσιοδότηση 

Για την συµµετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24-3-2020 

(Παρακαλούµε συµπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν) 

Ο κάτωθι υπογράφων µέτοχος / νόµιµος εκπρόσωπος µετόχου της  PASAL. AE. 

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

∆ιεύθυνση / Έδρα     �.��������������������. 

Αριθµ. Τηλεφώνου     �.��������������������. 

 

Εξουσιοδοτώ 

Τον / Την κJJJ...JJJJ..JJJJJJJ. τουJJJJJJJ.JJJJJJ και 

τηςJJJJJJJJJJ. , κάτοικο JJJJJJ.................................., οδός JJJJJJJJJJJ.. 

αριθµός JJJJJJJ.., 

 κάτοχο του Α∆Τ / ∆ιαβατηρίου µε αριθµό JJJJJJJJJJJJJ εκδοθέντος την 

JJJJJJJJJJ.  

από το . JJJJJJJJJJJ.. 

ή/και  

Τον / Την κJJJ...JJJJ..JJJJJJJ. τουJJJJJJJ.JJJJJJ και 

τηςJJJJJJJJJJ. , κάτοικο JJJJJJ.................................., οδός JJJJJJJJJJJ.. 

αριθµός JJJJJJJ.., 

 κάτοχο του Α∆Τ / ∆ιαβατηρίου µε αριθµό JJJJJJJJJJJJJ εκδοθέντος την 

JJJJJJJJJJ.  

από το . JJJJJJJJJJJ.. 

ή/και  

Τον / Την κJJJ...JJJJ..JJJJJJJ. τουJJJJJJJ.JJJJJJ και 

τηςJJJJJJJJJJ. , κάτοικο JJJJJJ.................................., οδός JJJJJJJJJJJ.. 

αριθµός JJJJJJJ.., 

 κάτοχο του Α∆Τ / ∆ιαβατηρίου µε αριθµό JJJJJJJJJJJJJ εκδοθέντος την 



JJJJJJJJJJ.  

από το . JJJJJJJJJJJ.. 

ενεργώντας από κοινού ή / και ξεχωριστά ο καθένας, να µε αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της PASAL AE που θα συνέλθει την  24 Μαρτίου  20202 ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 11:00  στην Αθήνα, επί της οδού ∆ορυλαίου αρ. 10-12 και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή 

µετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ’ ονόµατι και για λογαριασµό µου µε το 

σύνολο των δικαιωµάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις µετοχές της PASAL A.E. των οποίων είµαι κύριος ή 

έχω εκ του νόµου ή από σύµβαση δικαίωµα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεµατοφύλακας), στα 

παρακάτω θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης ως εξής: 

Αλλαγή έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της. 

 

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ 

    

 

 

*Σηµειώστε µε Χ την επιλογή σας  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJ.JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.JJJJJJJJJJJJJJJJJ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

 

 

 

  (Ονοµατεπώνυµο)            Τόπος / Ηµεροµηνία / Υπογραφή 

 

Σηµείωση: Σχέδιο των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δηµοσιευµένο στο Site της 

Εταιρίας www.pasal.gr 


