
 

 

 
 

 

 

 

Προς 
Eλληνο-Aµερικανικό Εµπορικό Eπιµελητήριο 
109-111 Mεσογείων 
115 26 Aθήνα 
 
 

Aθήνα,                        2019 

 

EΞOYΣIO∆OTHΣH 

 

O υπογράφων ………………………………………………………, ενεργών ως νόµιµος εκπρόσωπος της 

……………….……………………………………………………………………………………………………………… που 

εδρεύει…………………………….....................µε αριθµό µητρώου …………………………….του 

Eλληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου, εξουσιοδοτώ δια της παρούσης τον/την 

……………………….……………………………….…………………..…………..... (ονοµατεπώνυµο), όπως µε 

αντιπροσωπεύσει νοµίµως στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Eλληνο-Αµερικανικού Εµπορικού 

Επιµελητηρίου, που θα λάβει χώρα στις 27 Ιουνίου 2019, στo ξενοδοχείο Αθήναιον 

Ιντερκοντινένταλ, ψηφίζοντας κατά την απόλυτη κρίση του/της, στο όνοµα και για 

λογαριασµό µου, για την έγκριση των πρακτικών της προηγούµενης Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης (28 Ιουνίου 2018), για την έκθεση της ∆ιοικήσεως, για την έκθεση της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής, για την έγκριση του Ισολογισµού 2019 και Προϋπολογισµού 2020, 

για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη της ∆ιοικήσεως και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για την 

έγκριση των νέων µελών του Επιµελητηρίου, για την εκλογή της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής 

καθώς και για την εκλογή του νέου 25µελούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 
Με εκτίµηση, 

 

 

O εξουσιοδοτών 

Όνοµα / υπογραφή εξουσιοδοτούντος  

Επωνυµία και Σφραγίδα εταιρίας 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

To 
American-Hellenic Chamber of Commerce 
109 - 111 Messoghion Avenue 
115 26 Athens 
 
 

Athens,                     2019 
 

 

 

AUTHORIZATION  

 

The undersigned……………………………………..……………..acting as a legal representative of 

………………………………………………………..…that resides at…………………………………………………… 

………….……………………………….with register number ………………………………………………at the 

American-Hellenic Chamber of Commerce, I hereby authorize Mr./Ms……….……………. 

…………………………………………………………………………..…(full name), to legally represent me at 

the Annual General Assembly Meeting of the American-Hellenic Chamber of Commerce, on 

June 27, 2019, at the Athenaeum InterContinental Hotel, voting at his/her absolute 

judgement in my name and on my behalf for the: Approval of the previous General Assembly 

meeting minutes (June 28, 2018), Management Report, Auditors’ Committee Report, 

Approval of the Annual Statement of Accounts for 2019 and the 2020 Budget, Exemption of 

the Management and the Auditors’ Committee from any responsibility, Election of new 

Auditors Committee, Approval of new members of the Chamber, and Election of the new 25 

members of the Board of Directors. 

 

 
Sincerely, 

 

 

 

Name 

Signature 

Company Name and stamp 


