ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Ε."
Πετρωτά, 08 Ιουνίου 2017
ΠΡΟΣ
τα ιδρυτικά μέλη της υπό ίδρυση εταιρίας "ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Ε."
Σας ενημερώνουμε ότι για να προχωρήσουμε στην υπογραφή της συμβολαιογραφικής
πράξης σύστασης της εταιρίας μας πρέπει να μας προσκομίσετε τα εξής επιπλέον έγγραφα:
1. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ (Vollmacht) και
2. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (Ermächtigung).
Το πληρεξούσιο θα σταλεί από την συμβολαιογράφο μας στον συμβολαιογράφο του
Ελληνικού Προξενείου Στουτγάρδης και θα πρέπει να πάτε να το υπογράψετε.
Ημερομηνία και ώρα θα σας κοινοποιηθεί από την επιτροπή Στουτγάρδης γραπτώς.
Την εξουσιοδότηση πρέπει να την συμπληρώσετε μόνοι σας και θα θεωρηθεί για το
γνήσιο της υπογραφής από το Προξενείο Στουτγάρδης την ίδια ημέρα που θα κάνετε το
πληρεξούσιο.
Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να τα στείλετε στην τριμελή επιτροπή Στουτγάρδης μέχρι της
30 Ιουνίου ούτως ώστε μέχρι τέλος Ιουλίου να έχει συσταθεί η ΕΤΑΙΡΙΑ.
Το Σάββατο 05 Αυγούστου 2017 θα γίνει ενημέρωση μετόχων και θα δηλωθούν οι
υποψηφιότητες για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.
Την Κυριακή 06 Αυγούστου 2017 θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού
Συμβουλίου από τις 10 το πρωί έως τις 14 μμ.
Όποιος δεν στείλει το πληρεξούσιο και την εξουσιοδότηση δεν μπορεί να γίνει μέτοχος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη τριμελή επιτροπή που ορίσθηκε
στην Συνέλευση Στουτγάρδης 22-01-2017, και αποτελείται από τους παρακάτω:
Siopidis Apostolos
Tel.:+49 711 1209488

Werderstraße 36, 70190 Stuttgart
Handy: +49 172 9508685 asiopidis@hotmail.de

Chatzidis Sakis

Handy: +49 1727 387604 Email.: sakischatzidis@web.de

Parashos Parashoudis

Laupheimer Str. 5, 70327 Stuttgart

Tel.:+49 711 42088900

Handy: +49 174 9755936 Email.L p.parashos@t-online.de

Με εκτίμηση
Το προσωρινό Δ.Σ.
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Αγαπητοί συμπατριώτες,
σας ενημερώνουμε ότι η υπογραφή του ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ θα γίνει στο Ελληνικό
Προξενείο της Στουτγάρδης στο γραφείο 12 στον 2ο όροφο την Παρασκευή 16.06.2017
και στις ώρες από 11:00 μέχρι 15:00.
Την ίδια ημέρα πρέπει να έχετε μαζί σας συμπληρωμένη με τα στοιχεία σας την
ΕΞΟΥΣΙΩΔΟΤΗΣΗ για να την υπογράψετε μπροστά στον υπάλληλο του Προξενείου
και να την θεωρήσει για το γνήσιο της υπογραφής.
Να έχετε μαζί σας οπωσδήποτε την ταυτότητά σας ή το διαβατήριο.
Το πληρεξούσιο κοστίζει 15 € το άτομο και το γνήσιο της υπογραφής 10 € το άτομο

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ:
Όσοι δεν μπορείτε να πάτε στο προξενείο την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα
ή όσοι δεν θέλετε να υπογράψετε τα παραπάνω έγγραφα παρακαλούμε να
επικοινωνήσετε με την επιτροπή τηλεφωνικά ή με email .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Συνημμένα σας στέλνουμε το ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ για ενημέρωσή σας και την
ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ την οποία να εκτυπώσετε και να την συμπληρώσετε με τα στοιχεία
σας χωρίς να την υπογράψετε (θα την υπογράψετε μπροστά στον υπάλληλο του
Προξενείου)

Με εκτίμηση
Η επιτροπή συγκέντρωσης των δικαιολογητικών Στουτγάρδης
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