ΠΡΟΣ
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 29.07.2020
(Συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)
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)
Εξουσιοδοτώ
Τον / Την κ. ................................................................................ του .........................................,
κάτοικο ..........................................., οδός ....................................... αρ. .... , κάτοχο του Δ.Α.Τ.
με αριθμό ................................. εκδοθέντος την ..................από το Α.Τ. ………………............
όπως με αντιπροσωπεύσει κατά τη Συνέλευση των Ομολογιούχων του Κοινού Ομολογιακού
Δανείου ύψους έως ευρώ 15.000.000 εκδόσεως της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα συνέλθει την 29η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09:00, στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα 10447 καθώς
και στην τυχόν επαναληπτική, μετά από διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής Συνέλευση, και
ψηφίσει κατά την ελεύθερη κρίση του/της 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), στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση για τον διενεργούμενο έλεγχο στην Εκδότρια και την ενδεχόμενη ανάληψη
νομικών ενεργειών κατά της Εκδότριας, ιδίως αναφορικά με τους όρους 7.1.(στ) και
7.1.(θ) (εγγυοδοτικές δηλώσεις ως προς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις), 8.(δ)
(υποχρέωση για συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία), 8.(ζ) (υποχρέωση για τήρηση
χρηματιστηριακής νομοθεσίας) και 8.(θ) (υποχρέωση για διατήρηση πιστοληπτικής
διαβάθμισης ICAP τουλάχιστον βαθμού Ε) και 10.2.(β) (γεγονός καταγγελίας για
παράβαση εγγυοδοτικής δήλωσης/υποχρέωσης) και 10.2.(η) (γεγονός καταγγελίας για μη
διατήρηση πιστοληπτικής διαβάθμισης ICAP τουλάχιστον βαθμού Ε) του
Προγράμματος. Σε περίπτωση σχετικής απόφασης των Ομολογιούχων, εξουσιοδότηση
του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για
ανάληψη νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τους όρους 9.3., 11.4. και 11.20. του
Προγράμματος.
_______________________

_________________________

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο
&σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

Τόπος/Ημερομηνία/Υπογραφή

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ)

