
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

 
 
Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε» 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία 
 
 

Στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ΑΔΤ) νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων που 
υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)  

Διεύθυνση / Έδρα (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Νομός) 
 
 

ΑΔΤ/ΑΡ.ΓΕΜΗ 
 
 

 
ΑΦΜ 

 
 

 
Αριθμός Τηλεφώνου 

 
 

 
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών)  

 
 

Αριθμός μετοχών 
 
 
 

 
 
(ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε 
ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους 
Μετόχους.) 

 
 

 

 

 

Με το παρόν ανακαλώ:  

[Παρακαλούμε, όπως σημειώσετε τα στοιχεία του/των προσώπου/ων που έχετε ήδη ορίσει ως αντιπρόσωπο/ους και επιθυμείτε 

πλέον να προβείτε σε ανάκληση του διορισμού αυτού/αυτών.] 

 

1. τον/την. …………...……………....................................................... του ............................…, κάτοικο ...........................…, 

οδός ……………………………………………..……………….…… αρ. …......, κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου………………….….….............. 

2. τον/την. …………...……………....................................................... του ............................…, κάτοικο ...........................…, 

οδός ……………………………………………..……………….…… αρ. …......, κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου………………….….….............. 

3. τον/την. …………...……………....................................................... του ............................…, κάτοικο ...........................…, 

οδός ……………………………………………..……………….…… αρ. …......, κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου………………….….….............. 

 

τον/τους οποίους διόρισα με το από ……………….. Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου, ως αντιστοίχως αντιπρόσωπο/ους 

για την ενάσκηση των μετοχικών μου δικαιωμάτων κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας 

Πειραιώς, που θα συνέλθει την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα «Grand 

Ballroom» του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία», (Βασ. Γεωργίου Α’, αρ. 1, 105 64 Αθήνα) καθώς και σε κάθε μετ’ 

αναβολή, μετά διακοπή ή επαναληπτική αυτής.  

 



 

Η κατάθεση, με τον τρόπο που κατωτέρω περιγράφεται, του υπογεγραμμένου παρόντος εντύπου στην Τράπεζα 

Πειραιώς συνεπάγεται την πλήρη ανάκληση και παύση ισχύος του από ……………………………., εκ μέρους μου 

υπογεγραμμένου, Εντύπου  Διορισμού Αντιπροσώπου.  

 

 

........................, ........................... 2019 

(Τόπος, ημερομηνία) 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα 

  

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

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο & σφραγίδα για νομικό πρόσωπο) 

 

Παρακαλούμε όπως το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, σταλεί είτε ταχυδρομικά στο Τμήμα 

Μετοχολογίου της Τράπεζας Πειραιώς (Μητροπόλεως 9, Αθήνα 105 57 - 1ος όροφος), είτε με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο στη διεύθυνση ZapantiM@piraeusbank.gr, είτε με τηλεομοιοτυπία (FAX) στον αριθμό  210-3335009, 

210-3335310, είτε εναλλακτικά κατατεθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, το αργότερο μέχρι 

την 26.06.2019. 


