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ΠΡΟΣ: 
 
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΗΛ.: 2106697804 – FAX: 2106697602) 
 
ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 12.758.591,88 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 20.578.374 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ : 0,62 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.01.2023 

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν) 

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: ................................................................................................... 
Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ………….................................................................................... 
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ: ............................................................................................................. 
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: .................................................................................................. 
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: ...................................................................................... 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ: 
.....................................................................................................................................................
...........................................................................................(για νομικά πρόσωπα) 

Εξουσιοδοτώ 
Τον / Την κ. ........................................................................ του ...................................... 
και της ...................................., κάτοικο ........................................., οδός ..................... 
αρ. .... , κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ................................. εκδοθέντος την ................ 
από το Α.Τ. ............................... 
ή/και  
Τον / Την κ. ........................................................................ του ...................................... 
και της ...................................., κάτοικο ........................................., οδός ..................... 
αρ. .... , κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ................................. εκδοθέντος την ................ 
από το Α.Τ. ............................... 
ή/και 
Τον / Την κ. ........................................................................ του ...................................... 
και της ...................................., κάτοικο ........................................., οδός ..................... 
αρ. .... , κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ................................. εκδοθέντος την ................ 
από το Α.Τ. .............................. 

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που 
θα συνέλθει την 30.01.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο 
Κορωπί Αττικής (5ο χλμ Λ. Βάρης – Κορωπίου) και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική, 
μετά από διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής Γενική Συνέλευση, και να ψηφίσουν επ’ ονόματι 
και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές 
της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή 
από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), στο 
παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 

             

 Θέμα: (α) Έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφησή της από 
τη μητρική εταιρία του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG (εφεξής «AUSTRIACARD 
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HOLDINGS» ή η «Απορροφώσα Εταιρεία»), με έδρα επί της οδού Lamezanstraße 4-8, 1230 
Βιέννη (Αυστρία) και αριθμό εμπορικού μητρώου του Εμποροδικείου της Βιέννης FN 352889 
f (εφεξής η  «Διασυνοριακή Συγχώνευση»). (β) Υποβολή και έγκριση (i) του από 21.12.2022 
Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης που καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και το Συμβούλιο Διοίκησης της Απορροφώσας Εταιρείας 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3777/2009 και το άρθρο 5 του αυστριακού νόμου περί 
διασυνοριακών συγχωνεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU-Verschmelzungsgesetz), (ii) 
της από 21.12.2022 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί της 
Διασυνοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3777/2009 και (iii) της από 
21.12.2022 Έκθεσης του Κοινού Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα της Διασυνοριακής 
Συγχώνευσης «Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH» (με έδρα επί της Renngasse 
1/Freyung, 1010 Βιέννη (Aυστρία) και αριθμό εμπορικού μητρώου του Εμποροδικείου της 
Βιέννης FN 30659 d) με τίτλο «Έκθεση επί της διενεργηθείσας εξέτασης συγχώνευσης στο 
πλαίσιο της συγχώνευσης της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Κορωπί, ως 
απορροφώμενης εταιρείας, με την AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Βιέννη, ως 
απορροφώσας εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του αυστριακού νόμου περί διασυνοριακών 
συγχωνεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 6 του ελληνικού νόμου 3777/2009 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 10 του ελληνικού νόμου 4601/2019». (γ) Έγκριση όλων των μέχρι 
σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της 
Εταιρείας, καθώς και των οργάνων διοίκησης της Απορροφώσας Εταιρείας σχετικά με τη 
Διασυνοριακή Συγχώνευση. Παροχή συναφών εγκρίσεων και συναφών εξουσιοδοτήσεων.  

 

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 

    

*Σημειώστε με Χ την επιλογή σας 
 

(Ο μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει 
κατά την κρίση του, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της 
συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007). 

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση 
γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ.5 του Ν. 4548/2018. 
 
Το παρόν ισχύει για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα 
λάβει χώρα την 30.01.2023, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά από διακοπή ή 
μετά από αναβολή αυτής. 
 
Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως 
και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν 
από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση: 5ο χλμ Λ. Βάρης -Κορωπίου, 19400 
Κορωπί Αττικής ή αποστέλλεται στο fax 2106697602 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες 
πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την 
επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της 
παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2106697804. 
 
Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως 
σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής 
Συνέλευσης. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................... 

 

 

_______________________    _________________________ 

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο   Τόπος/Ημερομηνία/Υπογραφή 

&σφραγίδα για νομικό πρόσωπο) 


