ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗN ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ Quest Συμμετοχών Α.Ε.
της 1ης Δεκεμβρίου 2020
(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)
Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Quest Συμμετοχών Α.Ε.
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία:
……………………………………………………………………………………
Διεύθυνση / 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.
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ
Τ… κ. …………………………………………...…………………………………. ή/και
τ…………………….……………………………………..........,
(να συμπληρωθεί́ όνομα ή/και ονόματα πληρεξουσίων)
κατοίκους αμφοτέρους ……………………………….……………… ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο
καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Quest Συμμετοχών Α.Ε. που θα συνέλθει την 1η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ καθώς
και σε κάθε μετ’ αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των
κοινών μετοχών της Quest Συμμετοχών Α.Ε., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση
δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι
αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:

Α/Α

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

1

Έγκριση διανομής τμήματος αδιανέμητων
κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού
10.722.268,80 ευρώ - Παροχή εξουσιοδότησης
προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
για την υλοποίηση της αποφάσεως.

2

Διάφορα – Ανακοινώσεις.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

1

Η παρούσα δεν ισχύει, εφόσον θα συμμετέχω ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω
στους παραπάνω πληρεξουσίους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την
ψηφοφορία.
Δηλώνω 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 Α.Ε. το ταχύτερο
δυνατό με ένα από τους ακόλουθους τρόπους (κατά σειρά προτίμησης)
♦ με αποστολή στο ir@quest.gr
♦ Αμέσως με τον ταχυδρόμο (courier) που σας παρέδωσε το φάκελο ή
♦ Στα γραφεία της Εταιρείας, Αργυρουπόλεως 2Α Τ.Κ. 176 76 Καλλιθέα
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