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[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩ-

ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό την  ιδιότητα της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων 
μέχρι την 23.11.2022 και ώρα 13:00 το αργότερο] 

 
 
Προς 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό την ιδιότητα της ως Εκπρο-
σώπου των Ομολογιούχων, Λεωφ. Αθηνών αρ. 110, 
 
Υπόψη κας Μαρίας Γυφτονικολού 
 
τηλ. 2103366496 
 
email: bondholders_rep@athexgroup.gr 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟ-
ΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ €150.000.000 ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟ-

ΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» 

ΤΗΣ 25.11.2022 

 
Ο κάτωθι υπογράφων ομολογιούχος δανειστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ομολογιούχου δανειστή της 
εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (η «Εται-
ρεία»): 
 

Ονοματεπώνυμο / επωνυμία ομολογιούχου δανει-
στή 

 

Πατρώνυμο (για φυσικό πρόσωπο)  

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  

Μερίδα κατόχου ομολογιών στο σύστημα άυλων 
τίτλων 

 

Αριθμός ομολογιών (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, 
η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των κατα-
χωρημένων στη Μερίδα ομολογιών κατά την ημερο-
μηνία καταγραφής) 

 

Διεύθυνση / Έδρα  

Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό)  

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)  

 
Διορίζω με την παρούσα τον/την  
 
……………….………...… του ………………………, κάτοικο….………….…,                                   οδός…………………….…….... 
αρ….… με το ………………….. ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. …………………… την ……………….., με 
ηλεκτρονική διεύθυνσή………………..  …………………………………………….…. και κινητό τηλέφωνο 
……………………………….  
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ως πληρεξούσιο και αντιπρόσωπό μου, ο οποίος εξουσιοδοτείται και εντέλλεται όπως ενεργώντας χω-
ρίς τη σύμπραξη άλλου να συμμετάσχει και να με αντιπροσωπεύσει στην Επαναληπτική Συνέλευση 
των Ομολογιούχων, η οποία θα συνέλθει την 25.11.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, να ασκή-
σει κάθε δικαίωμά μου κατά την κρίση του και εν γένει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη 
νόμιμη συμμετοχή μου στην εν λόγω Συνέλευση των Ομολογιούχων και να ψηφίσει στο όνομα και για 
λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις ομολογίες έκδοσης της 
Εταιρείας των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενε-
χυρούχος ή θεματοφύλακας), στο παρακάτω θέμα μόνο της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως: 

Κατά την απόλυτη κρίση του/της 

  Ως κατωτέρω: 
 
Θέμα Μόνο Ημερήσιας Διάταξης 

Επιλογή Ψήφου 
 

 Υπέρ  
 

 
 Κατά  

 

 
 Αποχή  

 

Έγκριση των Ομολογιούχων για την αλλαγή χρήσης ποσού 
€10.767.000 εκ των αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής: 

Βάσει του όρου 3.1 του Προγράμματος ΚΟΔ και του από 
10.10.2019 Ενημερωτικού Δελτίου, το ποσό των 
€56.000.000 θα διατίθετο για την κατασκευή 14 αιολικών 
πάρκων στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 218 MW, από την 
Εγγυήτρια ή από θυγατρικές της Εγγυήτριας (είτε μέσω 
ενδοομιλικού δανεισμού από την Εγγυήτρια προς τις θυ-
γατρικές είτε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στις 
θυγατρικές από την Εγγυήτρια) κατά την περίοδο 2019-
2022. Ειδικότερα, το ποσό των €10.767.000 θα διατίθετο 
για την κατασκευή από την Εγγυήτρια τεσσάρων (4) αιο-
λικών πάρκων (Ευρυτανία) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελ-
λάδας (πρώην Ν. Ευρυτανίας και Φθιώτιδας) με συνολική 
εγκατεστημένη ισχύ 66,6 MW. 

Η ζητούμενη έγκριση των Ομολογιούχων αφορά τη διεύ-
ρυνση και παράταση διάρκειας της χρήσης του ως άνω 
ποσού των €10.767.000, ώστε αυτό να διατεθεί για την 
κατασκευή από θυγατρικές της Εγγυήτριας αιολικών πάρ-
κων στην ευρύτερη ελληνική επικράτεια μέχρι την 
31.3.2023. 

Συνακόλουθα ζητείται η έγκριση των Ομολογιούχων για 
την τροποποίηση του όρου 3.1 του Προγράμματος ΚΟΔ ως 
εξής: 

«3.1 Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποι-
ηθεί όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα «Λόγοι 
Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του Ενημε-
ρωτικού Δελτίου, σε συνδυασμό με την από [·] απόφαση 
της Συνέλευσης των Ομολογιούχων». 

   

 
Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου η οποία θα λάβει χώρα 
σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή. 
 
Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχε-
τικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 
του Ν. 4548/2018. 
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Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχι-
στον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων 
γραπτή ανάκληση της παρούσας.  
 

….………………….. 2022 
  

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Ομολογιούχος Δανειστής 
 
 
 

    [υπογραφή & ονοματεπώνυμο] 
 
 
 
 
 
 
 

Σημειώσεις 

1) Ειδικώς για τη συμμετοχή του ομολογιούχου δανειστή μέσω αντιπροσώπου στην Επαναληπτική 
Συνέλευση των Ομολογιούχων της 25.11.2022 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιά-
σκεψης, ο ομολογιούχος δανειστής μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο. 

2) Το υπογεγραμμένο «ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ» και η γνωστοποίηση για την ανάκληση 
ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του ομολογιούχου μέσω του Εντύπου «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ», 
πρέπει να πρέπει να υποβληθούν στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ υπό την ιδιότητα της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, Λεωφ. Αθηνών αρ. 110, υπόψη κας 
Μαρίας Γυφτονικολού, το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συ-
νεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι το αργότερο έως τις 23.11.2022 και ώρα 13:00. 

Ο κάθε ομολογιούχος δανειστής καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής 
του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ» και της λήψης του από την Εταιρεία καλώντας στο τη-
λέφωνο 2103366496. 

3) Επιπλέον (για νομικό πρόσωπο): σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου. 


