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Θεσσαλονίκη, 06-03-2015.
Προς: Tα μέλη του Τμήματος Εταιρειών
ΘΕΜΑ: Εκπροσώπηση των εταιρειών στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου (Κυριακή 15/03/2015)
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, Μέλη του Τμήματος Εταιριών του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.,
Σχετικά με τη συμμετοχή σας στις αρχαιρεσίες για το Τμήμα Εταιριών του ΣΠΕΔΕΘ & Κ.Μ.
(Κυριακή, 15/03/2015, στο ΤΕΕ/ΤΚΜ), εφιστούμε την προσοχή σας για τον τρόπο εκπροσώπησης
της εταιρίας σας. Σύμφωνα με τον «Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος Εταιριών του ΣΠΕΔΕΘ &
ΚΜ, «ως αντιπρόσωπος και αναπληρωτής του μπορούν να ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Δ/νων
Σύμβουλος, ο Διαχειριστής και μέλη του Δ.Σ. ή ομόρρυθμοι εταίροι, κατόπιν σχετικής αποφάσεως
του Δ.Σ. της εταιρίας ή σχετικού πληρεξουσίου». Συνεπώς, προκειμένου να προσέλθετε και να
ψηφίσετε στις αρχαιρεσίες για το Τμήμα Εταιριών του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ., παρακαλούμε να έχετε
μαζί σας τα εξής νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία πρέπει να καταθέσετε στην εφορευτική
επιτροπή:
Α) ΓΙΑ Ε.Π.Ε., Ο.Ε. & Ε.Ε.
1. Καταστατικό στο οποίο ορίζεται ο Διαχειριστής της εταιρίας (πρωτότυπο ή φωτοτυπία) ή
Πληρεξούσιο του Διαχειριστή, με το οποίο θα ορίζεται ο Αναπληρωτής που θα ασκήσει το
δικαίωμα του εκλέγειν για λογαριασμό της εταιρίας, στις αρχαιρεσίες για το τμήμα εταιριών του
Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.. Ως Αναπληρωτής μπορεί να ορισθεί μέλος του Δ.Σ. για τις Ε.Π.Ε. και
ομόρρυθμος εταίρος, για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.
2. Νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητας του εκπροσώπου (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα
οδήγησης, κλπ).
Β) ΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Α.Ε.)
1. Πρακτικό ΔΣ, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της εταιρίας, που θα ασκήσει το δικαίωμα του
εκλέγειν για λογαριασμό της εταιρίας, στις αρχαιρεσίες για το τμήμα εταιριών του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. &
Κ.Μ.. Ως εκπρόσωπος μπορεί να ορισθεί ο Πρόεδρος, ο Δ/νων Σύμβουλος, ο Διαχειριστής και μέλη
του Δ.Σ..
2. Νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητας του εκπροσώπου (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα
οδήγησης κλπ)
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων των εταιριών, μπορείτε να τα
στείλετε και με fax (2310230914) ή email (info@spedeth.gr) στη γραμματεία του Συνδέσμου, μέχρι
την Παρασκευή, 13-03-2015 στις 15:00’’.
Ο Πρόεδρος,
Φώτης Κουβουκλιώτης

