ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
Κύριοι,
Ο/Οι υπογράφοντες:

με το παρόν σας δηλώνουμε υπεύθυνα και σε σχέση με τις συναλλαγές της εταιρίας μας με την επωνυμία:

με την Εταιρία σας, ότι δεν έχει σημειωθεί καμία τροποποίηση του καταστατικού και της εκπροσώπησης της
εταιρείας η άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση,
Εκτός από την μέχρι σήμερα ισχύουσα σύμφωνα με τα έγγραφα που ήδη σας έχουμε παραδώσει.
Εκτός από αυτές που αναφέρονται στα παρακάτω έγγραφα που σας παραδίδουμε:

Σχετικά αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώνουμε για κάθε παρόμοια μεταβολή, αποστέλλοντας
χωρίς καθυστέρηση επικυρωμένα αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων, ευθυνόμενοι για κάθε ζημιά σας
από τυχόν παράλειψή μας. Όλες οι μεταβολές αυτές, όπως και τυχόν ανάκληση των παρεχόμενων από την
εταιρεία μας πληρεξουσίων, θα ισχύουν έναντί σας από την επόμενη της παραλαβής τους ημέρα και θα
αποδεικνύονται από το γεγονός αυτό, χωρίς, διαφορετικά, να είναι δυνατό να αντιταχθούν προς την Εταιρία
σας. Ουδεμία ευθύνη θα έχετε από οποιαδήποτε συναλλαγή σας με την εταιρία μας, η οποία θα
εκπροσωπηθεί από πρόσωπα που δεν νομιμοποιούνται εξαιτίας μεταγενέστερων εταιρικών μεταβολών που
δεν σας γνωστοποιήθηκαν όπως παραπάνω, οι δε υπογράφοντες θα ευθυνόμεθα εις ολόκληρο έκαστος για
κάθε ζημιά που τυχόν υποστείτε.
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Ειδικότερα, ουδεμία ευθύνη θα έχετε από πληρωμή οποιασδήποτε επιταγής εκδόσεως της εταιρίας μας
(ακόμη και μεταχρονολογημένης) εφ’ όσον προηγουμένως δεν θα σας έχουμε δώσει έγγραφη εντολή για τη
μη πληρωμή της.
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