Προς: HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200,
Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος
Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων
Τηλ.: 22 500 650 / 22 500 794
Φαξ: 22 500 065
Email: shares@hellenicbank.com

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Εγώ / Εμείς* _________________________________________________________________________ με
αρ. ταυτότητας / αρ. εγγραφής*_______________________ από _________________________________
μέλος / μέλη* της HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (η «Εταιρεία»), διορίζω / διορίζουμε*
τον κ. / την κα.* ___________________________________________________ Αρ. Ταυτ. / Αρ. Εγγραφής*
_____________________ από _____________________________________________ ή αν αυτός / αυτή*
κωλύεται τον κ. / την κα.* ______________________________________________ Αρ. Ταυτ. / Αρ.
Εγγραφής *____________ από _______________________________________ ως Αντιπρόσωπό μου /
μας* για να παραστεί και ψηφίσει για μένα / μας* για λογαριασμό μου / μας*, αναφορικά με όλες*/
______________________ ** από τις μετοχές μου / μας*, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») της
Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 στις 10:00 π.μ. και σε
οποιαδήποτε αναβολή αυτής.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ο Αντιπρόσωπος εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά τη βούλησή του / της* εκτός εάν ο τρόπος
ψηφοφορίας καθορίζεται πιο κάτω:

1.

ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Μελέτη και έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού 110 του Καταστατικού της Εταιρείας όπως
καθορίζεται στο ειδικό ψήφισμα 1 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ.
** ΥΠΕΡ

2.

** ΕΝΑΝΤΙΟΝ

Έγκριση Διαδικασίας Διορισμού και Παύσης Προσωρινών Συμβούλων όπως καθορίζεται στο ειδικό
ψήφισμα 2 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ.
** ΥΠΕΡ

Ημερ. _________________________

** ΕΝΑΝΤΙΟΝ

Υπογραφή ____________________________

* Διαγράψετε ότι δεν ισχύει.
** Καθορίστε τον αριθμό ψήφων / μετοχών ή σε περίπτωση όλων των ψήφων / μετοχών σας σημειώσετε «Χ»
ή «√», αναλόγως και όπου εφαρμόζεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
•

Το παρόν Πληρεξούσιο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (στην πιο πάνω
διεύθυνση) ή να σταλεί με φαξ στον αρ. 00357 22 500065 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
shares@hellenicbank.com τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των
εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

•

Στην περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο σε χρόνο εκτός κατά τη διάρκεια της συνέλευσης στην
οποία ζητήθηκε τέτοια ψηφοφορία, το έγγραφο ή το ηλεκτρονικό μήνυμα διορισμού αντιπροσώπου θα
κατατίθεται στον τόπο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή θα αποστέλλεται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας (shares@hellenicbank.com), ανάλογα με την περίπτωση,
τουλάχιστο δεκαπέντε λεπτά πριν από το χρόνο που ορίστηκε για να διεξαχθεί η ψηφοφορία.

* Διαγράψετε ότι δεν ισχύει.
** Καθορίστε τον αριθμό ψήφων / μετοχών ή σε περίπτωση όλων των ψήφων / μετοχών σας σημειώσετε «Χ»
ή «√», αναλόγως και όπου εφαρμόζεται.

