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ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ» ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, Η’ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ. 

    Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας «CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ»  

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία   

Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου για 
Νομικό Πρόσωπο  

 

Διεύθυνση / Έδρα  

Πιστοποιητικό 
Α.Δ.Τ.  (για φυσικά πρόσωπα) ή  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. (για νομικά πρόσωπα) 

  

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.)  

Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.  

Αριθμός μετοχών/ Δικαιωμάτων 
ψήφου 

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου - email   

 

 

Δηλώνω με το παρόν την πρόθεσή μου να συμμετάσχω αυτοπρόσωπα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της εταιρείας CNL Capital ΕΚΕΣ - ΔΟΕΕ, η οποία θα συνέλθει στις 21.04.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, και θα 
πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική παρουσία των 
μετόχων της Εταιρείας, υποβοηθούμενης από την εταιρεία “Chorus Call Hellas” της Τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο 
μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 ή σε επόμενη επαναληπτική αυτής 
(διαγράφεται στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συμμετοχή σε επόμενη επαναληπτική) και αιτούμαι την 
πιστοποίηση της μετοχικής μου ιδιότητας κατά την οικεία Ημερομηνία Καταγραφής με ηλεκτρονική σύνδεση της 
εταιρείας με τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. 

 
                                                                                                                                                        Ημερομηνία:…………………………  

 

……………………………………………….……………………………………………  

Υπογραφή/Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου  

& Σφραγίδα Νομικού Προσώπου 

 

……………………………………………….…………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το παρόν έντυπο, αφού συμπληρωθεί σε όλα τα σημεία, που είναι απαραίτητο, και υπογραφεί από το μέτοχο, 
πρέπει να έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας είτε με fax στο + 30 210 7239310 είτε μέσω e-mail στην 
διεύθυνση ir@cnlcapital.eu υπόψη Υπηρεσίας Μετόχων, είτε ταχυδρομικά στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας, στη 
διεύθυνση Μασσαλίας 16, Κολωνάκι, Τ.Κ. 106 80, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την Εταιρεία 
σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ., ήτοι μέχρι τις 19.04.2021. Ο μέτοχος καλείται να 
μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του παρόντος εντύπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία 
καλώντας στην Υπηρεσία Μετόχων στα τηλέφωνα +30 210 7239300. 

http://www.cnlcapital.eu/
mailto:info@cnl.gr
file://///192.168.20.20/share/2.%20CNL%20Capital%20ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ/03.%20Γενική%20Συνέλευση/2021-04-21%20Τακτική%20Γ.Σ/4.%20Έντυπα%20Δήλωσης%20-%20Εξουσιοδότησης/ir@cnlcapital.eu

