ΕΠΑΛΗΘΕΤΗ ΥΡΕΟΤ ΠΙΣΩΣΗ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ
Αλαθνξηθά κε ηελ ................................................................................................................................................(Η.Δ……………….……….)
Δγώ (α) ........................................................................................................................................., αξ. ηει………………………………………,
email ………………………………………………………………………………………., νδόο ..............................................................................
................................................................................. Σ.Κ. ............................. Δπαξρία ................................................... ιέγσ:(β) όηη είκαη ζηελ ππεξεζία ηνπ πην θάησ πηζησηή θαη όηη είκαη δεόλησο εμνπζηνδνηεκέλνο/ε από ........................................................................
......................................................... λα πξνβώ ζηελ παξνύζα Γήισζε θαη όηη είλαη ζε γλώζε κνπ όηη ην ρξένο πνπ παξνπζηάδεηαη πην θάησ
έρεη δεκηνπξγεζεί θαη γηα ην αληάιιαγκα πνπ αλαθέξεηαη θαη όηη ην ελ ιόγσ ρξένο από όηη πην θαιά γλσξίδσ θαη πηζηεύσ παξακέλεη
απιήξσην θαη αληθαλνπνίεην.
(γ) όηη είκαη δεόλησο εμνπζηνδνηεκέλνο/ε από ηελ Δηαηξεία πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ λα θάλσ εθ κέξνπο ηεο ηελ επαιήζεπζε ρξένπο.
Όηη ε ελ ιόγσ Δηαηξεία .............................................................................................................................................................................................
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...............................................................................
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................................................................................................................................................................................................................... επξώ θαη
...................................... ζέλη θαη ην νπνίν πξνέξρεηαη από (ε) ...............................................................................................................................
Υξένο

€ .............................

Έλαληη

€ .............................
_________________
€ .............................

όπσο θαίλεηαη ζηνλ * (Λνγαξηαζκό πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε πίζσ ζειίδα)
(Δπηζπλεκκέλν Λνγαξηαζκό θαη ζεκεηώλεηαη "Α")
γηα ην νπνίν πνζό ή κέξνο απηνύ δειώλσ όηη δελ έρσ ιάβεη νύηε εγώ νύηε (δ) .................................................................... ή άιιν πξόζσπν κε
εληνιή (ε) ..................................................................................................... από όηη γλσξίδσ ή πηζηεύσ γηα δηθή (ε) .......................... ρξήζε έρεη
ηθαλνπνηεζεί ή πήξε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηθαλνπνίεζε ή αζθάιεηα νπνηνπδήπνηε είδνπο, εθηόο από ηα αθόινπζα:- (ζ)

Ηκεξνκελία: …………………………………………………….

Τπνγξαθή Καηαζέηνληνο: ….………………………..……………

Πνζό απνδεθηό γηα ζθνπνύο ςεθνθνξίαο €: ……………………………………………………..
Ηκεξνκελία: ………………………………………………….

Τπνγξαθή: ……………….……………………………………….
(Δθθαζαξηζηήο)

Πνζό απνδεθηό γηα ζθνπνύο κεξίζκαηνο €: ……………………………………………………..
Ηκεξνκελία: ………………………………………………….

Τπνγξαθή: ……………………………………………………….
(Δθθαζαξηζηήο)

-----------------------------------------------------------------------------------------εκείσζε: Η επαιήζεπζε δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή γηα ζθνπνύο ςεθνθνξίαο ζηελ Πξώηε πλέιεπζε ησλ Πηζησηώλ εθηόο εάλ
ζπκπιεξσζεί δεόλησο θαη θαηαηεζεί ζηα Γξαθεία ηεο CRI Group Ltd πξηλ από ηελ ώξα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ εηδνπνίεζε κε ηελ νπνία
ζπγθαιείηαη ε πλέιεπζεο.
-1-

πιήξεο όλνκα, επάγγεικα θαη δηεύζπλζε θαηαζέηνληνο. Δάλ ε επαιήζεπζε γίλεηαη από πηζησηή απαιείςεηε ηηο παξαγξάθνπο (β)

(α)

θαη (γ). Δάλ ε επαιήζεπζε γίλεηαη από ππάιιειν ηνπ πηζησηή απαιείςεηε ηελ παξάγξαθν (γ).
Δάλ ε επαιήζεπζε γίλεηαη από ππάιιειν ή αληηπξόζσπν Δηαηξείαο απαιείςεηε ηελ παξάγξαθν (β).
(δ)

Καηαρσξείζηε "εκέ" ή ζε πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκνύ "εκέ θαη ηνπο ζπλεηαίξνπο κνπ Α Β θαη Γ Γ εκπνξεπόκελνπο σο .....................
..................................................................................."

ή εάλ ε επαιήζεπζε γίλεηαη από ππάιιειν ή αληηπξόζσπν θαηαρσξείζηε ην

όλνκα, ηελ δηεύζπλζε θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πηζησηή.
(ε)

Γειώζηε ην αληάιιαγκα π. ρ. εκπνξεύκαηα πσιεζέληα θαη παξαδνζέληα από εκέ ζηελ Δηαηξεία κεηά από παξάθιεζε ηεο κεηαμύ ησλ
εκεξνκεληώλ ........................................ ή "ρξήκαηα θαηαβιεζέληα από εκέ πξνο απηή δπλάκεη ηνπ πην θάησ αλαθεξόκελνπ γξακκαηίνπ"
ή σο είλαη ε πεξίπησζε.

(δ)

Καηαρσξείζηε "νη πην πάλσ ζπλέηαηξνη κνπ ή νπνηνζδήπνηε από απηνύο" ή "ν πην πάλσ αλαθεξόκελνο πηζησηήο" σο είλαη ε πεξίπησζε.

(ε)

Καηαρσξείζηε "κνπ", "καο", "ηνπο", "ηνπ" ή σο είλαη ε πεξίπησζε.

(ζ)

Γειώζηε ιεπηνκέξεηεο όισλ ησλ αζθαιεηώλ πνπ θξαηείηε θαη εάλ νη αζθάιεηεο είλαη επί ηεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο εθηηκείζηε ηελ αμία
ηνπο , εάλ δε θξαηείηε αζθάιεηα, γξακκάηηα ή άιια κεηαβηβάζηκα έγγξαθα θαζνξίζηε ηα σο αθνινύζσο:
Οι σςναλλαγματικέρ ππέπει να πεπιγπαυούν ωρ εξήρ:

Ηκεξνκελία

Δθδόηεο

Απνδνρέαο

Πνζό
€

εκείσζε:

Ηκεξνκελία Λήμεο

ζέλη

Γξακκάηηα ή άιια κεηαβηβάζηκα έγγξαθα πνπ θξαηνύληαη ζαλ αζθάιεηα ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ πξνηνύ ε επαιήζεπζε
γίλεη απνδεθηή

*

Απαιείςεηε όηη δελ εθαξκόδεηαη.
ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΠΟΤ ΦΑΙΝΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΡΩΣΗ ΔΛΙΓΑ
Πίζησζε ζα πξέπεη λα γίλεη γηα όια ηα πνζά πνπ ζπκςεθίδνληαη (Contra Accounts)

Ηκεξνκελία

Αληάιιαγκα

Πνζό

€

Παξαηεξήζεηο:
ζέλη

Οη απνδείμεηο, εάλ ππάξρνπλ κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα απνδεηρζεί
ν ινγαξηαζκόο ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζνύλ πην θάησ.

