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……………………………………………………………………………....(Για νομικά πρόςωπα μόνο) 

 
 ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ/ΩΝ Α.Δ.Σ. Διεφκυνςθ 

1.    

2.    

3.    

 
ΣΡΟΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (π.χ. όλοι οι αντιπρόςωποι ενεργοφν από κοινοφ ι κακζνασ εξ αυτϊν ενεργεί 
χωριςτά και χωρίσ τθ ςφμπραξθ του άλλου, ςε περίπτωςθ προςζλευςθσ ςτθ Γενικι υνζλευςθ 
περιςςοτζρων του ενόσ αντιπροςϊπων κακζνασ εκ των οποίων ενεργεί χωριςτά, ο πρϊτοσ αποκλείει 
το δεφτερο και τον τρίτο και ο δεφτεροσ τον τρίτο, κ.λπ.)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
ΤΠΕΡ του 
σχεδίου 

απόφασης 

ΚΑΣΑ του 
σχεδίου 

απόφασης 
ΑΠΟΧΗ 

ΚΑΣΑ ΣΗΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΗ 

ΕΤΧΕΡΕΙΑ ΣΟΤ 
ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ 

1. Τποβολι και ζγκριςθ των Ατομικϊν και Ενοποιθμζνων 
Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ εταιρικισ xριςθσ 
2010 και των ςχετικϊν Εκκζςεων του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν. 

    

2. Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των 
Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ 
για τα πεπραγμζνα τθσ εταιρικισ xριςθσ 2010. 

    

3. Εκλογι Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν για τθν εταιρικι 
χριςθ 2011. 

    

4. Ζγκριςθ εκλογισ νζων μελϊν Δ.. ςε αντικατάςταςθ 
παραιτθκζντων.  

    

5. Σροποποίθςθ των άρκρων 9 (διάρκεια κθτείασ Διοικθτικοφ 
υμβουλίου), 42 (Λειτουργία του Επιςτθμονικοφ υμβουλίου) 
και 43 (Λειτουργία και Αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Ηκικισ 
και Δεοντολογίασ) του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ. 

    

6. Εκλογι νζου Διοικθτικοφ υμβουλίου – Οριςμόσ 
Ανεξάρτθτων Μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

    

7. Εκλογι μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου ςφμφωνα με το άρκρο 37 
του Ν. 3693/2008. 

    

8. Ζγκριςθ ςυμβάςεων και αμοιβϊν ςφμφωνα με τα άρκρα 
23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 

    

9. Αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ με 
καταβολι μετρθτϊν, με τθν ζκδοςθ νζων κοινϊν ονομαςτικϊν  
μετοχϊν με τιμι διάκεςθσ υπζρ το άρτιον και τροποποίθςθ 
του άρκρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχζσ) του 
Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ. Πρόβλεψθ δικαιϊματοσ 
προτιμιςεωσ υπζρ των παλαιϊν μετόχων κατά τθν αφξθςθ 
του μετοχικοφ κεφαλαίου ωσ προσ τισ μετοχζσ που κα 
εκδοκοφν. Κακοριςμόσ τθσ τιμισ διάκεςθσ των νζων μετοχϊν, 
τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ, του 
τρόπου διάκεςθσ των μετοχϊν που κα παραμείνουν 
αδιάκετεσ μετά τθ λιξθ τθσ εν λόγω προκεςμίασ και των 

    



λοιπϊν όρων τθσ αφξθςθσ. Ειςαγωγι των νζων μετοχϊν που 
κα εκδοκοφν ςυνεπεία τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου 
προσ διαπραγμάτευςθ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. 
Εξουςιοδότθςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ για 
τθ ρφκμιςθ όλων των κεμάτων που αφοροφν τθν κατάρτιςθ 
Ενθμερωτικοφ Δελτίου, τθν χοριγθςθ αδειϊν και εγκρίςεων 
από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και το Χρθματιςτιριο 
Ακθνϊν, τθν ειςαγωγι των νζων μετοχϊν ςτο Χρθματιςτιριο 
Ακθνϊν και κάκε ςυναφοφσ κζματοσ. 
10. Εναρμόνιςθ του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ με τισ 
διατάξεισ του κωδικοποιθμζνου νόμου 2190/1920 «Περί 
ανωνφμων εταιρειϊν και άλλεσ διατάξεισ» ωσ ιςχφει μετά τθν 
τροποποίθςι του με το Ν. 3884/2010. - Σροποποίθςθ 
ειδικότερα των άρκρων 23 (Πρόςκλθςθ - Ημεριςια  διάταξθ   
Γενικισ υνζλευςθσ), 24 (Κατάκεςθ μετοχϊν, 
Αντιπροςϊπευςθ), 26 (Παράδοςθ αντιγράφων Ιςολογιςμοφ), 
27 (Απαρτία), 30 (Ημεριςια Διάταξθ  -  Πρακτικά Γενικισ 
υνελεφςεωσ), 32 (Απαλλαγι μελϊν του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου) και  34 (Δικαιϊματα Μειοψθφίασ - Άςκθςθ 
Εκτάκτου Ελζγχου), κακϊσ και κάκε άλλθσ ςχετικισ διάταξθσ 
του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ. 

    

10. Λοιπά κζματα.     
ε περίπτωςθ που δεν παράςχετε ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ ψιφου, κεωρείται ότι ο/οι 
αντιπρόςωπόσ/οί ςασ εξουςιοδοτείται/οφνται να ψθφίςει/ουν κατά τθ διακριτικι του/σ ευχζρεια. 

  
ασ γνωρίηω ότι ζχω ενθμερϊςει τον/τουσ αντιπρόςωπο/ουσ μου ςχετικά με τθν υποχρζωςθ 
γνωςτοποίθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 28α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20. 
 
Σο παρόν ιςχφει για τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τθσ Εταιρείασ, θ οποία κα λάβει χϊρα 
τθν 09.05.2011, κακϊσ και για οποιαδιποτε επαναλθπτικι, μετά διακοπιν ι μετ’ αναβολιν αυτισ.  
 
Ο διοριςμόσ ι θ ανάκλθςθ διοριςμοφ αντιπροςϊπου/ων κοινοποιείται εγγράφωσ ςτο Σμιμα Μετόχων 
τθσ Εταιρείασ ςτθ διεφκυνςθ: Καποδιςτρίου αρ.30 & Πεντελικοφ, ΣΚ: 15123, Μαροφςι,  ι 
αποςτζλλεται: θλεκτρονικά ςτο email: ir@hygeia.gr, m.mantzourani@hygeia.gr ι ςτο fax: 210-6867008 
τρεισ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ υνζλευςθσ. Ο δικαιοφχοσ καλείται 
να μεριμνά για τθν επιβεβαίωςθ τθσ επιτυχοφσ αποςτολισ του εντφπου διοριςμοφ αντιπροςϊπου  και 
τθσ παραλαβισ του από τθν Εταιρεία, καλϊντασ ςτο τθλζφωνο: 210-6867006. φμφωνα με το άρκρο 
28Α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ διατάξεισ του εν λόγω άρκρου, ο 
μζτοχοσ ςυμμετζχει ςτθ Γενικι υνζλευςθ μόνο μετά από άδειά τθσ.  

 
 
 
 

........................, ........................... 2011 
Ο/Η εξουςιοδοτϊν/οφςα 

 
 
 

.........................................................   
(υπογραφι & ονοματεπϊνυμο  

& ςφραγίδα για νομικό πρόςωπο) 
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