(Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μέχρι την 22α Ιουνίου και ώρα 12:00 το
αργότερο)
Προς την
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»)
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
Τηλ. 210-6302979, 210-6302980
Fax. 210-6302987, 210-6302986
Email: gkallitsi@helpe.gr - ir@helpe.gr
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ο υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος του μετόχου της Εταιρείας:
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία
Διεύθυνση / Έδρα
Α.Δ.Τ. / Αρ. ΓΕΜΗ
Αριθμός Μετοχών
(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει
για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά
την ημερομηνία καταγραφής)

Αριθμός Μερίδας ΣΑΤ
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
(email)
Αριθμός κινητού τηλεφώνου
δηλώνω ότι έλαβα γνώση της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,
η οποία θα συνέλθει στις 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 και ότι προτίθεμαι
να συμμετάσχω από απόσταση σε αυτήν ή / και να ασκήσω το σύνολο των δικαιωμάτων που
απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές μου / του μετόχου που εκπροσωπώ (διαγράφεται η μη
επιθυμητή περίπτωση), χρησιμοποιώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Α. Συμμετοχή μέσω διαδικτύου (video webcast)
Β. Συμμετοχή μέσω τηλεφώνου (audio conference)

(Τόπος) .............................., (Ημερομηνία) ..................2020

_____________________
(υπογραφή)
_____________________________________
(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία)
Σημειώσεις:
1)

Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει
κατά την έναρξη της πέμπτης (5) ημέρας πριν από αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Η
πιστοποίηση γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με την «Ελληνικό
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων
(Σ.Α.Τ.)

2)

Στην περίπτωση που η παρούσα δήλωση συμμετοχής διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο
του μετόχου, ο διορισμός το αντιπροσώπου θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα
οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,
δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12:00 της 22ας Ιουνίου 2020. Η σχετική
εξουσιοδότηση (συμπληρωμένο έντυπο εξουσιοδότησης) θα πρέπει να
συνυποβάλλεται μαζί με το έντυπο της συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.

3)

Για την πρόσβαση στην τηλεδιάσκεψη εξ’ αποστάσεως απαιτείται μια δηλωθείσα
έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ένα κινητό τηλέφωνο
(μετόχου ή εκπροσώπου/αντιπροσώπου). Σε περίπτωση διορισμού περισσοτέρων του
ενός, θα λαμβάνονται υπόψιν για λόγους ταυτοποίησης τα στοιχεία του πρώτου κατά
σειρά δηλωθέντος αντιπροσώπου/εκπροσώπου.

4)

Παρακαλούμε το παρόν έντυπο να αποσταλεί συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και
θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά του
υπογράφοντος έγγραφα, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, οδός Χειμάρρας 8Α,
Μαρούσι (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα Γεωργία Καλλίτση) ή στο
fax: 210-6302987, 210-6302986 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση
gkallitsi@helpe.gr, ή ir@helpe.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από
την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις
12:00 της 22ας Ιουνίου 2020. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της
επιτυχούς αποστολής του παρόντος εντύπου δήλωσης συμμετοχής και της παραλαβής
του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210-6302979, 210-6302980.

5)

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον κοινοποιηθεί εγγράφως στην
Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης
της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12:00 της 22ας Ιουνίου 2020.
Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης του μετόχου, το παρόν ανακαλείται αυτόματα σε
περίπτωση ανάκλησης της εξουσιοδότησης προς τον αντιπρόσωπο.

