
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗN ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

της 5ης Ιουνίου 2012 
 
 

(Παρακαλούµε συµπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν) 
 
Ο υπογράφων µέτοχος / νόµιµος εκπρόσωπος µετόχου της Quest Συµµετοχών Α.Ε. 
Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία: 
 
……………………………………………………………………………………. 
∆ιεύθυνση / Έδρα : 
 
……………………………………………………………………………………. 
Αριθµ. Τηλεφώνου : 
……………………………………………………………………………………. 
 
Αριθµός µετοχών : ……………………… ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωµα ψήφου 
κατά την εκάστοτε ηµεροµηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς 
τους Μετόχους. 
 
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΩ 
 
Τ… κ. …………………………………………...…………………………………. ή/και 
 
τ…………………….…………………………………….........., 
(να συµπληρωθεί όνοµα ή/και ονόµατα πληρεξουσίων) 
 
κατοίκους αµφοτέρους ……………………………….……………… ενεργώντας από κοινού ή 
ξεχωριστά ο καθένας, να µε αντιπροσωπεύσουν κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση 
των µετόχων της Quest Συµµετοχών Α.Ε. που θα συνέλθει την 5η Ιουνίου 2012, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 16:00 µ.µ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αργυρουπόλεως 2α ΤΚ. 176 76, καθώς 
και σε κάθε µετ’ αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσουν για λογαριασµό µου µε το 
σύνολο των κοινών µετοχών της Quest, των οποίων είµαι κύριος ή έχω εκ του νόµου ή από 
σύµβαση δικαίωµα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεµατοφύλακας), κατά την κρίση τους σε όλα 
τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
 
Τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης είναι τα ακόλουθα : 
 

1. Υποβολή για έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2011 (ατοµικών 
και ενοποιηµένων), σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(∆ΠΧΑ), µετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και έγκριση των διαχειριστικών 
πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 1/1/2012 – 
31/12/2012 και ορισµός της αµοιβής της. 

4. Έγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 
2011 και προέγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων για τη χρήση 2012.  



5. Χορήγηση αδείας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας 
για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, 
όπως ισχύει. 

6. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µε ακύρωση 636.019 ιδίων κοινών 
ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,60 Eυρώ η κάθε µία. 

7. Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της 
µετοχής κατά 0,20 Ευρώ ανά µετοχή και επιστροφή του ποσού της µείωσης του κεφαλαίου 
στους µετόχους µε καταβολή µετρητών. 

8. Τροποποίηση άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. 
9. Αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν.  2190/20, όπως ισχύει – Παροχή 

σχετικής εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 
10. ∆ιάφορες ανακοινώσεις. 

 
Η παρούσα δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκοµαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και 
το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίους µου και στη Γραµµατεία της Γενικής 
Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία. 
∆ηλώνω τέλος ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια των ως άνω εξουσιοδοτούµενων 
σχετικά µε την παραπάνω εντολή. 
 
____________ ______________ 
(τόπος) (ηµεροµηνία) 
 
 
 
 
__________________________ 
(υπογραφή) 
 
 
___________________ 
 (ονοµατεπώνυµο) 
 
Παρακαλούµε η Εξουσιοδότηση αυτή να επιστραφεί στην εταιρεία Quest Συµµετοχών το 
ταχύτερο δυνατό µε ένα από τους ακόλουθους τρόπους (κατά σειρά προτίµησης) 
 
♦ Αµέσως µε τον ταχυδρόµο (courier) 
που σας παρέδωσε το φάκελο ή 
 
♦ µε αποστολή µε fax : 211-9994530, 
 
♦ Στα γραφεία της Εταιρείας, Αργυρουπόλεως 2α ΤΚ. 176 76 Καλλιθέα. 
 


