
 

 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 

για την Τακτική Γενική Συνέλευση της  

«FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» (FRIGOGLASS) 

της 29ης Ιουνίου 2020 

Ο υπογράφων μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της FRIGOGLASS: 

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία   ______________________________ 

Διεύθυνση/ Έδρα    ______________________________ 

Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.    ______________________________ 

Αριθμός μετοχών    ______________________________ 

Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.   ______________________________ 
(Μερίδα Επενδυτή) 

Ονοματεπώνυμο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων 
που υπογράφει/ουν το παρόν   
(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα) ______________________________ 

 

με παρόν έντυπο σας γνωρίζω την ψήφο μου επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 29 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 π.μ., ως ακολούθως: 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης    

Ή: 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

1ο Υποβολή και έγκριση των Eτήσιων Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής 
χρήσης 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και των σχετικών 
εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού 
Ελεγκτή. 

   

2ο Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής 
διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε 
ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019 
(1.1.2019 - 31.12.2019). 

   

3ο Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την 
εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) σύμφωνα με 
το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.  

   



 

 

4ο Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής 
Ελέγχου της Εταιρείας για τις προσφερόμενες προς την 
Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 - 
31.12.2019).  

   

5ο Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της 
Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 - 
31.12.2020). 

   

6ο Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2020 
(1.1.2020 - 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής του.    

 

_________________________ 
(τόπος) (ημερομηνία) 

 

_________________________ 
(υπογραφή) 

 

_________________________ 
(ονοματεπώνυμο) 

 

Το παρόν ψηφοδέλτιο παρακαλούμε είτε να αποσταλεί ταχυδρομικώς 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της 
Εταιρείας (Ανδρέα Μεταξά αρ. 15, Κηφισιά, τηλ. 210 61 65 767) είτε ηλεκτρονικώς 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση jstamatakos@frigoglass.com. Για τις ειδικότερες 
προϋποθέσεις υπογραφής και επικύρωσης του ψηφοδελτίου, ίδετε παράγραφο V. 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 2 (α),(β) της από 04.06.2020 πρόσκλησης. 

mailto:jstamatakos@frigoglass.com

