ΕΝΣΤΠΟ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ/ΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
ΣΗ 17ης ΙΟΤΝΙΟΤ 2014
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ/ΕΠΩΝΤΜΙΑ: ……………………………………...………….…………………………
ΔΙΕΤΘΤΝΗ/ΕΔΡΑ: ……………………………….……………………………………………………...……..……
Α.Δ.Σ. / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: ……………………………………..……………………………………………..….……….…
ΑΡ. ΜΕΣΟΧΩΝ: ………………………….…………………………………………………………………….…………
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΤΣΗ: ……………………………………………………………………………………….………….
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΞΙΩΝ: ………………………..……………………………………………...……………….
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ/ΩΝ: ……………………........................
(για νομικά πρόςωπα μόνο)
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ / ΩΝ

Α.Δ.Σ.

1.
2.
3.
ΣΡΟΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (π.χ. ςε περίπτωςθ οριςμοφ περιςςοτζρων του ενόσ
αντιπροςϊπων όλοι οι αντιπρόςωποι ενεργοφν από κοινοφ ι κακζνασ εξ αυτϊν
ενεργεί χωριςτά και χωρίσ τθ ςφμπραξθ του άλλου οπότε ςε περίπτωςθ
προςζλευςθσ ςτθ Γενικι υνζλευςθ περιςςοτζρων του ενόσ αντιπροςϊπων κακζνασ
εκ των οποίων ενεργεί χωριςτά, ο πρϊτοσ αποκλείει το δεφτερο και τον τρίτο και ο
δεφτεροσ τον τρίτο, κ.λ.π.)
…………………………………………………………………………………………………………...…………………..…
…………………………………………………………………………………………………….……………………………..
…………………………………………………………………………………………….……………………………………..
ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΨΗΦΟΤ (π.χ. ψιφοσ κατά τθ
διακριτικι ευχζρεια του/ων αντιπροςϊπου/ων, κετικι ψιφοσ ι αρνθτικι ψιφοσ
επί του ςχεδίου αποφάςεων που ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ
κ.λ.π.):
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΤΠΕΡ

ΚΑΣΑ

ΑΛΛΟ

ο

Θέμα 1 : Υποβολι προσ ζγκριςθ τθσ ετιςιασ Εκκζςεωσ
Διαχειρίςεωσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ
Εκκζςεωσ των Ελεγκτϊν για τισ ετιςιεσ Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ (εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ) που αφοροφν
ςτθν εταιρικι χριςθ 2013 (01.01.2013-31.12.2013).
Θέμα 2ο: Υποβολι προσ ζγκριςθ των ετθςίων
Οικονομικϊν
Καταςτάςεων
(εταιρικϊν
και
ενοποιθμζνων) που αφοροφν ςτθν εταιρικι χριςθ 2013
(01.01.2013-31.12.2013) κακϊσ και τθσ ετιςιασ
Οικονομικισ Ζκκεςθσ για τθν εν λόγω χριςθ. Ζγκριςθ
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και των αναδιατυπωμζνων, ςυνεπεία τθσ εφαρμογισ
του τροποποιθμζνου ΔΛΠ 19 «Παροχζσ ςε
εργαηομζνουσ», ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ
χριςεωσ 2012.
Θέμα 3ο: Ζγκριςθ διακζςεωσ (διανομισ) αποτελεςμάτων
χριςεωσ 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και παροχι προσ
το Διοικθτικό Συμβοφλιο των τυχόν αναγκαίων
εξουςιοδοτιςεων.
Θέμα 4ο: Ζγκριςθ περί τθσ δζςμευςθσ φορολογθκζντων
αποκεματικϊν ποςοφ 322.116,59€ για τθν κάλυψθ τθσ
ίδιασ ςυμμετοχισ ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ ΕΣΠΑ του ΕΠ
«Ψθφιακι Σφγκλιςθ» τθσ ΚτΠ Α.Ε.: «Ενίςχυςθ
Επιχειριςεων για τθν Υλοποίθςθ Επενδυτικϊν Σχεδίων
ανάπτυξθσ-παροχισ
καινοτόμων
προϊόντων
και
υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ (ICT4GROWTH)»
Θέμα 5ο: Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου και των Ελεγκτϊν τθσ Εταιρείασ από κάκε
ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα και τθν
διαχείριςθ τθσ κλειόμενθσ εταιρικισ χριςθσ 2013
(01.01.2013-31.12.2013), κακϊσ και για τισ ετιςιεσ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ εν λόγω χριςεωσ.
Θέμα 6ο: Εκλογι ενόσ (1) Τακτικοφ και ενόσ (1)
Αναπλθρωματικοφ Ορκωτοφ Ελεγκτι-Λογιςτι από το
Μθτρϊο Ορκωτϊν Ελεγκτϊν-Λογιςτϊν για τον ζλεγχο
των
ετθςίων
και
εξαμθνιαίων
Οικονομικϊν
Καταςτάςεων (εταιρικϊν και ενοποιθμζνων) για τθν
τρζχουςα εταιρικι χριςθ 2014 (01.01.2014-31.12.2014)
και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ αυτϊν.
Θέμα 7ο: Ζγκριςθ καταβλθκειςϊν αμοιβϊν, μιςκϊν και
αποηθμιϊςεων προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου για τισ προςφερκείςεσ από αυτά υπθρεςίεσ
κατά τθν χριςθ 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και
προζγκριςθ-κακοριςμόσ νζων αμοιβϊν και μιςκϊν των
μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Θέμα 8ο: Παροχι εγκρίςεωσ-αδείασ προσ τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τουσ Διευκυντζσ τθσ
Εταιρείασ για τθν ςυμμετοχι τουσ ςε Διοικθτικά
Συμβοφλια ι ςτθν διεφκυνςθ εταιρειϊν του Ομίλου που
επιδιϊκουν όμοιουσ, ςυναφείσ ι παρεμφερείσ ςκοποφσ
κατά το άρκρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
Θέμα 9ο: Ζγκριςθ τθσ εκδόςεωσ από τθν Εταιρεία κοινϊν
Ομολογιακϊν Δανείων, φψουσ μζχρι δζκα εκατομμυρίων
(10.000.000,00) Ευρϊ και παροχι εξουςιοδότθςθσ προσ
το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ για τον
κακοριςμό των ειδικότερων όρων ζκδοςθσ και διάκεςθσ
των κοινϊν ομολογιακϊν δανείων και για τθν διενζργεια
των ςχετικϊν πράξεων.
Θέμα 10ο: Ζγκριςθ προγράμματοσ αγορϊν ιδίων
μετοχϊν τθσ Εταιρείασ μζςω του Χρθματιςτθρίου
Ακθνϊν ςφμφωνα με το άρκρο 16 του κ.ν. 2190/1920,
όπωσ ιςχφει ςιμερα, και παροχι των ςχετικϊν
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εξουςιοδοτιςεων.
Θέμα 11ο: Λοιπά κζματα και ανακοινϊςεισ.
ημείωση 1: Η ζνδειξθ «Τπζρ» δθλϊνει τθν υπερψιφιςθ του αναρτθκζντοσ ςχεδίου
αποφάςεωσ, ενϊ θ ζνδειξθ «Κατά» τθν καταψιφιςι του.
ημείωση 2: Η ζνδειξθ «Άλλο» δθλϊνει οιαδιποτε διαφορετικι προςζγγιςθ τθσ
διαδικαςίασ ψθφοφορίασ (αποχι, παρϊν).
ημείωση 3: Οιαδιποτε πρόςκετθ οδθγία προσ τον αντιπρόςωπο, δφναται να παρατεκεί
κατωτζρω.

Τυχόν πρόςκετεσ οδθγίεσ:
……………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………….…………
ασ γνωρίηω ότι ζχω ενθμερϊςει τον/τουσ αντιπρόςωπο/ουσ μου ςχετικά με τθν
υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.
Σο παρόν ιςχφει για τθν ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ
Εταιρείασ, θ οποία κα λάβει χϊρα τθν 17θ Ιουνίου 2014, κακϊσ και για οποιαδιποτε
επαναλθπτικι, μετά διακοπι ι μετ’ αναβολι αυτισ. Συχόν ανάκλθςθ του παρόντοσ
κα είναι ζγκυρθ εφόςον ςασ τθν γνωςτοποιιςω εγγράφωσ τουλάχιςτον τρεισ (3)
θμζρεσ πριν τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ.
…………….., ………………….. 2014
Ο/Η εξουςιοδοτϊν/οφςα
…………………………………..
(υπογραφι & ονοματεπϊνυμο
& ςφραγίδα για νομικό πρόςωπο)
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