
 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν 

έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το πώς θα πρέπει να ενεργήσετε, συνιστούμε να 

αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματιστή-διαπραγματευτή, την εμπορική τράπεζα, 

την εταιρεία διαχείρισης εμπιστευμάτων σας (trust company) ή άλλον εντολοδόχο, 

νομικό σύμβουλο, λογιστή, διαχειριστή κεφαλαίων ή άλλον προσηκόντως 

εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Θα πρέπει να διαβάζετε 

την παρούσα επιστολή σε συνδυασμό με το από 29 Οκτωβρίου 2013 ενημερωτικό 

δελτίο (εφεξής το «ενημερωτικό δελτίο»). Μπορείτε να αποκτήσετε αντίγραφο του 

ενημερωτικού δελτίου στις ακόλουθες ιστοσελίδες: www.viohalco.gr, www.ase.gr, 

www.viohalco.com και www.fsma.be . Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο περιεχόμενο, 

λέξεις και φράσεις που ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο θα έχουν την αυτή έννοια 

στην παρούσα επιστολή. 

 

 

13 Νοεμβρίου, 2013 

Προς τους Μετόχους της ΒΙΟΧΑΛΚΟ 

Διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Viohalco S.A. και της ΒΙΟΧΑΛΚΟ 
 
Αγαπητέ κύριε/αγαπητή κυρία, 
 
Στις 16 Σεπτεμβρίου 2013, οι Viohalco S.A. και ΒΙΟΧΑΛΚΟ εκκίνησαν τη διαδικασία 
διασυνοριακής συγχώνευσης δια της οποίας η Viohalco S.A. θα απορροφήσει τη 
ΒΙΟΧΑΛΚΟ και οι μέτοχοι της ΒΙΟΧΑΛΚΟ θα λάβουν μία μετοχή στη Viohalco S.A. για 
κάθε μία μετοχή της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες εταιρικές εγκρίσεις, 
αναμένεται ότι η διασυνοριακή συγχώνευση θα ολοκληρωθεί στις 15 Νοεμβρίου 2013.  
 
 
Εάν κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης κατέχετε μετοχές στη 
ΒΙΟΧΑΛΚΟ και δεν συμπληρώσετε και υποβάλλεται νομοτύπως το παρόν έντυπο έως τις 
20 Νοεμβρίου 2013 ή εάν οι μετοχές της ΒΙΟΧΑΛΚΟ υπόκεινται σε οποιοδήποτε βάρος 
(όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο), θα λάβετε τις μετοχές στη Viohalco S.A. που 
αντιστοιχούν στις μετοχές σας στη ΒΙΟΧΑΛΚΟ στον υφιστάμενο λογαριασμό σας στο 
Σ.Α.Τ. στην Ε.Χ.Α.Ε..  
 
Εάν επιθυμείτε να λάβετε τις μετοχές στη Viohalco S.A. μέσω διαφορετικού 
θεματοφύλακα θα πρέπει να συμπληρώσετε το παρόν έντυπο. 
 
 
Πώς επιλέγω να λάβω μετοχές στη Viohalco S.A. μέσω θεματοφύλακα εκτός της 
Ε.Χ.Α.Ε.; 
 
 Για να προβείτε σε επιλογή να λάβετε μετοχές στη Viohalco S.A. μέσω θεματοφύλακα 
εκτός της Ε.Χ.Α.Ε., θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υπογράψετε την εσωκλειόμενη 
δήλωση επιλογής και να την επιστρέψετε μαζί με οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα 
στον Χειριστή σας πριν την λήξη της Περιόδου Επιλογής. Με την υπογραφή και υποβολή 

http://www.ase.gr/
http://www.viohalco.com/
http://www.fsma.be/


της δήλωσης επιλογής προς τον Χειριστή σας, θα θεωρείται ότι εξουσιοδοτείτε και 
δίνετε εντολή ανεκκλήτως στον Χειριστή σας, μεταξύ άλλων, (α) να παραδώσει τις 
μετοχές που θα πιστωθούν στο λογαριασμό αξιών που έχετε επιλέξει, (β) να παραδώσει 
αντίγραφο της δήλωσης επιλογής ή να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην Ε.Χ.Α.Ε., 
στην ΙΝG ή  σε άλλο αντιπρόσωπο (εφόσον απαιτείται από οποιονδήποτε εξ αυτών), και 
(γ) να λάβει οποιοδήποτε μέτρο και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που 
μπορεί να απαιτείται ή να συνιστάται για την παράδοση των μετοχών της Viohalco S.A. 
σε εσάς. 
 
Η προθεσμία για να υποβάλετε τη δήλωση επιλογής σας λήγει στις 20 Νοεμβρίου 
2013, 20.00 μ.μ. ώρα Αθήνας. Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο Χειριστής σας θα 
λάβει τις εντολές σας και οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα, ή θα πρέπει να 
δώσετε εντολή στον εντολοδόχο σας να υποβάλει τις εντολές σας και 
οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα στον Χειριστή του, πριν από την εν λόγω 
προθεσμία. Ο Χειριστής σας θα παρέχει στη συνέχεια όλες τις σχετικές 
πληροφορίες στην Ε.Χ.Α.Ε., την ING και τη Viohalco S.A., σύμφωνα με τους 
ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 
 
Ερωτήματα 
 
Η παρούσα επιστολή θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το ενημερωτικό δελτίο, 
την εσωκλειόμενη δήλωση επιλογής και τις ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί ή θα 
δημοσιευθούν από τις Viohalco S.A. και ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε ένα 
επιπλέον αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων, ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις 
σχετικά με την επιλογή, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την κα. Σοφία Ζαϊρη, στον 
ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό: +30210 6861111. 



 

Δήλωση Επιλογής 
 

για την παραλαβή, για κάθε κοινή μετοχή  
της 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ  
μίας νέας κοινής μετοχής 

της 
                Viohalco S.A. 

               μέσω θεματοφύλακα εκτός της Ε.Χ.Α.Ε. 
 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΠΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 09.00 ΠΜ ΩΡΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΕΩΣ ΣΤΙΣ 20 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 20.00 ΜΜ ΩΡΑ ΑΘΗΝΑΣ. 

 
 

Η παρούσα Δήλωση πρέπει να διαβιβαστεί στον χρηματιστή, διαπραγματευτή, 
εμπορική τράπεζα, εταιρεία διαχείρισης εμπιστευμάτων ή άλλον εντολοδόχο 
σας που είναι χειριστής (ο «Χειριστής») στο σύστημα άυλων τίτλων (το 
«Σ.Α.Τ.»). 
 
Όλες οι επιλογές δυνάμει της παρούσας Δήλωσης είναι ανέκκλητες. 
 
Θα πρέπει να συμπληρώσετε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που δύνανται να 
απαιτηθούν από τον χρηματοπιστωτικό σας ενδιάμεσο. 



Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Δήλωση έχουν την αυτή έννοια όπως στο 

από 29 Οκτωβρίου 2013 ενημερωτικό δελτίο της Viohalco S.A..   

Η παρούσα Δήλωση υποβάλλεται  υπέρ: 

1. του Χειριστή σας, 

2. της ING, 

3. της Ελληνικά Χρηματιστήρια A.E. Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & 

Καταχώρησης («Ε.Χ.Α.Ε.»), και 

4. της Viohalco S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟ 
Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή 

 

Λογαριασμός Αξιών 

 

Επώνυμο / Επωνυμία & Εταιρική Μορφή (*) 

 

 

Όνομα  

 

Όνομα Πατρός 

ΑΔΤ-Διαβατήριο 

 

Ημερομηνία εκδόσεως 

 

ΑΦΜ 

 

Δ.Ο.Υ. 

 

Διεύθυνση Κατοικίας / Έδρα(*) / Γραφεία (*) 

 

 

Τηλέφωνο 

 

 

Fax Ηλεκτρονική Δ/νση 

 

Επάγγελμα / Κύριο Αντικείμενο 

Εργασιών (*) 

Υπηκοότητα 

 

Αριθμός και Ημερομηνία Καταχώρισης στα Οικεία Βιβλία Δημοσιότητας (*) 

 

Υπεύθυνος Νομικού Προσώπου έναντι Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (*) 

(ΚΑΑ) / Πρόσωπα Επικοινωνίας (*)  



 

(*)Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις νομικών προσώπων 

 

II. ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΟΥ 
 
Με την υποβολή της Δήλωσης στον Χειριστή, ο κάτωθι υπογράφων δηλώνει και 
βεβαιώνει υπέρ του Χειριστή, της Ε.Χ.Α.Ε., της ΙΝG, της Viohalco S.A. και οποιουδήποτε 
αντιπροσώπου που μπορεί να διοριστεί (έκαστος ο «Αντιπρόσωπος») και συμφωνεί τα 
ακόλουθα: 
 

1. Ο κάτωθι υπογράφων είναι είτε (α) (i) δικαιούχος των Μετοχών της 
ΒΙΟΧΑΛΚΟ και (ii) είναι εγκατεστημένος εκτός των Ηνωμένων 
Πολιτειών, συμμετέχει στη διασυνοριακή συγχώνευση εκτός των 
Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είναι υπήκοος Ηνωμένων Πολιτειών είτε 
(β) (i) δρα για λογαριασμό δικαιούχου των Μετοχών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ και 
(ii) ο εν λόγω δικαιούχος έχει επιβεβαιώσει σε αυτόν ότι είναι 
εγκατεστημένος εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι συμμετέχει στη 
διασυνοριακή συγχώνευση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι δεν 
είναι υπήκοος Ηνωμένων Πολιτειών. 

2. Ο κάτωθι υπογράφων επιλέγει να λαμβάνει μετοχές της Viohalco S.A. που 
αντιστοιχούν στις μετοχές της ΒΙΟΧΑΛΚΟ που ορίζονται λεπτομερώς 
στην παρούσα Δήλωση σύμφωνα με τους όρους της Δήλωσης που 
υποβάλλεται για λογαριασμό του και, ανάλογα με την περίπτωση, για 
λογαριασμό οποιουδήποτε κατόχου μετοχών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ για τον 
οποίο αυτός δρα άμεσα ή έμμεσα. 

3. Ο κάτωθι υπογράφων έχει πλήρη εξουσία να προβεί σε επιλογή δυνάμει 
της παρούσας Δήλωσης για λογαριασμό του και, ανάλογα με την 
περίπτωση, για λογαριασμό δικαιούχου μετοχών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ για τον 
οποίο αυτός δρα άμεσα ή έμμεσα. 

4. Κάθε εξουσία που παρέχεται ή συμφωνείται να παρασχεθεί στην 
παρούσα Δήλωση επιλογής θα ισχύει και μετά το θάνατο ή την 
ανικανότητα του υπογράφοντος και οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις 
του υπογράφοντος δυνάμει της παρούσας θα είναι δεσμευτική για τους 
κληρονόμους, εκτελεστές, διαχειριστές, νομίμους εκπροσώπους, 
συνδίκους, διαδόχους και εντολοδόχους του υπογράφοντος. 

5. Ούτε η ING ούτε κανένας Αντιπρόσωπος έχει παράσχει ή θα παράσχει 
στον υπογράφοντα οποιαδήποτε επενδυτική υπηρεσία σύμφωνα με το 
Νόμο 3606/2007 περί Αγορών Χρηματοπιστωτικών Μέσων και κανένας 
εξ αυτών δεν ευθύνεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
οποιασδήποτε επιλογής του δυνάμει της παρούσας Δήλωσης. 

6. Η υποβολή της παρούσας Δήλωσης δεν καθιστά από μόνη της τον 
υπογράφοντα πελάτη της ΙΝG ή οιουδήποτε Αντιπροσώπου. 

7. Ο κάτωθι υπογράφων συναινεί δια της παρούσης στην δημοσιοποίηση 
των προσωπικών του δεδομένων, την διαβίβασή τους στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό και την επεξεργασία τους από τον Χειριστή, την Ε.Χ.Α.Ε., 
την ΙΝG, οποιονδήποτε Αντιπρόσωπο ή οποιονδήποτε τρίτο που δύναται 
να αναμειχθεί στην παράδοση των μετοχών της Viohalco S.A.. 

8. Ο κάτωθι υπογράφων επιβεβαιώνει δια της παρούσης ότι όλες οι 
πληροφορίες, στοιχεία ή/και αποδείξεις σχετικά με την ταυτότητά του 
έχουν διατεθεί στον Χειριστή του λογαριασμού αξιών του υπογράφοντος 
και εξουσιοδοτεί την ΕΧΑΕ, την ΙΝG, τη  Viohalco S.A. ή οποιονδήποτε 



Αντιπρόσωπο να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχείο ή/και 
αποδείξεις  ενδέχεται να απαιτούνται  για τους σκοπούς της παράδοσης 
των μετοχών της Viohalco S.A.. 

9. Περαιτέρω ο κάτωθι υπογράφων αναγνωρίζει και συμφωνεί, όσον 
αφορά τον Χειριστή, την Ε.Χ.Α.Ε., την ΙNG ή οποιονδήποτε Αντιπρόσωπο 
που ενεργεί υπό αυτή του την ιδιότητα, ότι: 
(α)  η παράδοση των μετοχών της Viohalco S.A., τις οποίες ο κάτωθι 

υπογράφων θα δικαιούται συνεπεία της διασυνοριακής 
συγχώνευσης, εξαρτώνται από τις ενέργειες ή/και παραλείψεις 
τρίτων, για τις οποίες ούτε η Ε.Χ.Α.Ε., ούτε η ΙNG ούτε 
οποιοσδήποτε Αντιπρόσωπος δεν θα ευθύνονται. 

(β)  η προσήκουσα εκτέλεση της εξουσίας και των εντολών που 
παρέχονται στον Χειριστή, την ΙNG, την Ε.Χ.Α.Ε. ή οποιονδήποτε 
Αντιπρόσωπο δυνάμει της παρούσας Δήλωσης βασίζονται στις 
πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα. 

(γ) (i) ο Χειριστής, η Ε.Χ.Α.Ε., η ΙNG ή οποιοσδήποτε Αντιπρόσωπος θα 
δρα σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον 
υπογράφοντα την παρούσα για λογαριασμό τους και, ανάλογα με 
την περίπτωση, για λογαριασμό οποιουδήποτε δικαιούχου 
μετοχών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ για τον οποίο δρα άμεσα ή έμμεσα, (ii) ο 
κάτωθι υπογράφων αναγνωρίζει ότι ούτε η Ε.Χ.Α.Ε., ούτε η ΙNG 
ούτε οποιοσδήποτε Αντιπρόσωπος έχει οποιαδήποτε συμβατική ή 
άλλη υποχρέωση να προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο, διασταύρωση 
ή επιβεβαίωση σχετικά με τις εν λόγω πληροφορίες και (iii) ο 
κάτωθι υπογράφων απαλλάσσει την ΕΧΑΕ, την ING ή 
οποιονδήποτε Αντιπρόσωπο από οποιαδήποτε ευθύνη 
οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης έναντι 
των φορολογικών, διοικητικών ή άλλων αρχών, σε περίπτωση 
που οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται στην παρούσα και 
στις οποίες έχουν βασιστεί η Ε.Χ.Α.Ε., η ΙNG ή οποιοσδήποτε 
Αντιπρόσωπος αποδειχθεί λανθασμένη, στο βαθμό που 
οποιοσδήποτε εξ αυτών υποστεί ζημία ως απόρροια αυτών. 

 
III. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

 
Ο κάτωθι υπογράφων επιλέγει δια της παρούσης να λάβει τις μετοχές της Viohalco 

S.A. που ορίζονται λεπτομερώς στην παρούσα συνεπεία της διασυνοριακής 

συγχώνευσης. Ο κάτωθι υπογράφων κατέχει: 

Αριθμητικώς…………………………………………………………… 

 

Ολογράφως ………………………………………………………………. (Μετοχές ΒΙΟΧΑΛΚΟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙV.      ΕΠΙΛΟΓΗ 

Ο κάτωθι υπογράφων επιλέγει να λάβει τις μετοχές της Viohalco S.A. σύστημα ESES 

της EUROCLEAR BELGIUM ως εξής:  

Όνομα θεματοφύλακα  

BIC Θεματοφύλακα   

Κωδικός Θεμ,ατοφύλακα (ESES Code)   
 

 

V. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ VIOHALCO S.A. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

1. Με την υποβολή της παρούσας Δήλωσης στον Χειριστή, ο κάτωθι υπογράφων, 

ως Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί την παράδοση των μετοχών της 

Viohalco S.A. σύμφωνα με την Ενότητα IV (Επιλογή) ανωτέρω και εξουσιοδοτεί 

τον Χειριστή, την ΕΧΑΕ, την ING και οιονδήποτε Αντιπρόσωπο (ο Χειριστής, η 

ΕΧΑΕ, η ING ή οποιοσδήποτε Αντιπρόσωπος στο εξής θα αναφέρεται ως 

«Πληρεξούσιος»), ανάλογα με την περίπτωση, να προβεί σε κάθε ευλόγως 

απαραίτητη ενέργεια για την παράδοση των μετοχών της Viohalco S.A. στον ή 

υπέρ του κάτωθι υπογράφοντος στο λογαριασμό αξιών που έχει επιλέξει ο 

υπογράφων σύμφωνα με την Ενότητα IV (Επιλογή) ανωτέρω, όπως ορίζεται ή 

επιτρέπεται, ρητώς ή σιωπηρώς, από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς. 

2.     Με την παρούσα ο Πληρεξούσιος εντέλλεται και εξουσιοδοτείται (με εξουσία 
περαιτέρω εξουσιοδότησης): 

 

(α) να λάβει όλα τα μέτρα και να προβεί σε όλες τις ενέργειες, 

 

(β) να ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες, και 

 

(γ) να υπογράψει, παραδώσει ή / και εκδώσει όλα τα Σχετικά Έγγραφα, 

σε κάθε περίπτωση που είναι αναγκαία ή συνιστώνται σε σχέση με την παράδοση 

των Μετοχών της Viohalco S.A. στον Μέτοχο. 

VI. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

Με την υπογραφή και υποβολή της παρούσας Δήλωσης, ο κάτωθι υπογράφων 

εξουσιοδοτεί και παρέχει ανέκκλητη εντολή στον Χειριστή, της σχετικής 

εξουσιοδότησης και εντολής ισχύουσας και στις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 

του Αστικού Κώδικα να: 

(α)  παραδώσει αντίγραφο αυτής της Δήλωσης ή αποστείλει ηλεκτρονικό 

μήνυμα στην ΕΧΑΕ, την ING ή οποιονδήποτε Αντιπρόσωπο (εφόσον 

απαιτηθεί από οιονδήποτε εξ αυτών), 



(β) αποστείλει στην ΕΧΑΕ την πληροφόρηση που απαιτείται σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμό, 

(γ) συνεργαστεί με κάθε άλλο Πληρεξούσιο ή Αντιπρόσωπο για τους 

σκοπούς αυτής της Δήλωσης, και 

(δ) λάβει  όλα τα  μέτρα και προβεί σε όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες που 

μπορεί να είναι αναγκαίο ή να συνιστάται προκειμένου οι μετοχές της 

Viohalco S.A., τις οποίες δικαιούται ο υπογράφων δυνάμει της 

διασυνοριακής συγχώνευσης, να παραδοθούν σε ή υπέρ του 

υπογράφοντος και γενικά, να υλοποιήσει την εξουσιοδότηση και 

εντολή που παρέχεται στον Χειριστή σύμφωνα με την παρούσα 

Δήλωση ή τον εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό. 

VII.       ΑΝΕΚΚΛΗΤΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Η παρούσα Δήλωση δεν ανακαλείται. 

VIII. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Ο κάτωθι υπογράφων δια της παρούσης συμφωνεί ότι τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, 

και οι εξουσιοδοτήσεις και η παροχή πληρεξουσιότητας που περιλαμβάνονται στο 

παρόν, προς την Ε.Χ.Α.Ε., την ING ή οποιονδήποτε Αντιπρόσωπο με έδρα στην Ελληνική 

Δημοκρατία θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΟΧΟΥ/ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

Ημερομηνία: ………/………../………… 
Τόπος: ………………………………. 
 

Εάν οποιαδήποτε από τις μετοχές της ΒΙΟΧΑΛΚΟ κατέχεται σύμφωνα με την εγγραφή 

από δύο ή περισσότερους συγκατόχους, όλοι οι εν λόγω κάτοχοι πρέπει να υπογράψουν 

την παρούσα Δήλωση. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

Βεβαιώνουμε ότι παραλάβαμε την ανωτέρω Δήλωση επ’ ονόματι και για λογαριασμό του 

ως άνω αναφερόμενου Μετόχου 

Ημερομηνία …………/………………./…………… 

Τόπος ………………………………………………   

      (Πλήρης επωνυμία Χειριστή) 



 
 

  

 


