ΠΡΟΣ
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Για την από απόσταση συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΜΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο/H κάτωθι υπογράφων/ουσα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
.......................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: ........................................................................................................................
Δ.Α.Τ. / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: .......................................................................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ:.................................................................................................................
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: .......................................................................................................................
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΩΝ: ...................................................................................................................
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................(για νομικά πρόσωπα)
Διορίζω με το παρόν τον/την:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Δ.Α.Τ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail)
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ως πληρεξούσιο και αντιπρόσωπο μου, που έχει δικαίωμα να ενεργεί επ’ ονόματι και για
λογαριασμό μου για να συμμετάσχει στη Συνέλευση των Ομολογιούχων του Κοινού
Ομολογιακού Δανείου ύψους έως ευρώ 15.000.000 εκδόσεως της εταιρείας «MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση με
ηλεκτρονικά μέσα, στις 10 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, καθώς
επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Συνελεύσεις των
Ομολογιούχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, με
τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο και ψηφίσει επ’ ονόματι και για λογαριασμό μου με το
σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις ομολογίες του ως άνω
Ομολογιακού Δανείου, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση
δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης:
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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

1. Ενημέρωση από την Εκδότρια αναφορικά με τον έλεγχο από
την
Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς
επί
των
ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας για τη χρήση
που έληξε στις 31.12.2018, τη δημοσίευση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επομένων της ως άνω
χρήσεων καθώς και του από 13.05.2020 Δελτίου τύπου του
Χρηματιστηρίου Αθηνών περί προσωρινής αναστολής
διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εκδότριας.
2. Ενημέρωση από την Εκδότρια και ανάλυση της πρότασης για
τη διευθέτηση της κατάστασης που έχει προκύψει σε σχέση με
το Ομολογιακό Δάνειο, την πληρωμή των τοκομεριδίων του, το
σχέδιο εξυγίανσης της Εκδότριας και την συμφωνία με τους
πιστωτές της.
3. Λήψη απόφασης με την οποία οι Ομολογιούχοι ως πιστωτές
παρέχουν την οριζόμενη στο άρθρο 53 παρ. 1 του Ν.
4738/2020 δήλωση ότι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις
για την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης της Εκδότριας. Η εν
λόγω απόφαση/δήλωση δεν δεσμεύει τους Ομολογιούχους για
την έγκριση και συνυπογραφή από αυτούς της επικείμενης
συμφωνίας εξυγίανσης. Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και
λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εκδότριας.
4. Καταγγελία του Προγράμματος ιδίως σύμφωνα με τον όρο
10.2.(α) για τη μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή
τόκων περιόδου από 27.07.2020 έως 26.10.2021 (γεγονός
καταγγελίας για υπερημερία) ή/και σύμφωνα με τον όρο
10.2.(β) (γεγονός καταγγελίας για παράβαση εγγυοδοτικής
δήλωσης/υποχρέωσης) ή/και σύμφωνα με τον όρο 10.2.(η)
(γεγονός καταγγελίας για μη διατήρηση πιστοληπτικής
διαβάθμισης ICAP τουλάχιστον βαθμού Ε).
5. Σε περίπτωση απόφασης των Ομολογιούχων για καταγγελία
του Προγράμματος, ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη
νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τους όρους 9.3., 11.4.
και 11.20. του Προγράμματος.
6. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας και πλειοψηφίας για
συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων,
ορισμό νομικού συμβούλου για εισήγηση περαιτέρω νομικών
ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τους όρους 9.3., 11.4. και 11.20.
του Προγράμματος.



Σημειώστε με Χ την επιλογή σας.
, ( ). ( ).2021
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο Ομολογιούχου φυσικού προσώπου ή νομίμου εκπροσώπου
Ομολογιούχου νομικού προσώπου]
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ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επισημάνσεις:
Προκειμένου για Ομολογιούχους που είναι νομικά πρόσωπα, το παρόν έντυπο
πρέπει να αναγράφει το όνομα της εταιρείας, να φέρει την/τις υπογραφή/ές του/των
εξουσιοδοτημένου/ων νόμιμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία
για τη νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.

1.

Στην περίπτωση από κοινού Ομολογιούχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνον ο
Ομολογιούχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στα αρχεία του Σ.Α.Τ.

2.

Για την πρόσβαση στην τηλεδιάσκεψη από απόσταση απαιτείται μια μοναδική
δηλωθείσα έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ένα μοναδικό κινητό
τηλέφωνο (Ομολογιούχου ή εκπροσώπου/αντιπροσώπου).

3.

Παρακαλούμε το παρόν έντυπο να αποσταλεί συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και
θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά βεβαιωμένο μέσω της εφαρμογής
govgr, μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα, στα γραφεία της
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, στη διεύθυνση Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 29, TK 11473 Αθήνα
ή μέσω email στη διεύθυνση info@beta.gr, σε κάθε περίπτωση δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν
από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως την 07.12.2021. Ο
Ομολογιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του
εντύπου διορισμού πληρεξουσίου - αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την ΒΕΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, καλώντας στο τηλ. (+30) 2106478900 .

4.

Η παρούσα ανακαλείται αυτόματα εφόσον ο Ομολογιούχος συμμετάσχει μέσω
τηλεδιάσκεψης στη Συνέλευση της 10ης Δεκεμβρίου 2021 ώρα 15:00 ή προβεί σε σχετική
γνωστοποίηση στoν Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, το αργότερο έως την 07.12.2021
εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

5.
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