ΠΡΟΚΛΗΗ
ηων μεηότων ηης Ανώνσμης Εηαιρίας με ηην επωνσμία
«ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΡΕΤΝΑ, ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ»
δ.η. «VIDAVO Α.Ε»
ζε εηήζια Σακηική Γενική σνέλεσζη
(ΑΜΑΕ : 59549/62/Β/05/0190)
Σύκθσλα κε ηνλ λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαιεί
ηνπο κεηόρνπο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε δ.η. VIDAVO A.E. ζε ηαθηηθή γεληθή
ζπλέιεπζε ηελ 24ε Ινπλίνπ 2011, εκέξα Παξαζθεπή, θαη ώξα 14:00 ζηα γξαθεία ηεο
έδξαο ηεο εηαηξείαο ζην 9ν ρηι. Θεζζαινλίθεο-Θέξκεο γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε
απόθαζεο επί ησλ εμήο ζεκάησλ :
1.
Υπνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2010 (1.01.201031.12.2010) κεηά ησλ επ’ απηνύ εθζέζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ
ειεγθηώλ.
2.
Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε
επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2010 (1.01.201031.12.2010).
3.
Eθινγή ειεγθηώλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2011.
4.
Έγθξηζε ζύλαςεο ζπκβάζεσλ κε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη
θαηαβνιήο ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ζε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηε
ρξήζε ηνπ 2010.
5.
Πξνέγθξηζε ζύλαςεο ζπκβάζεσλ κε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη
θαηαβνιήο ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ζε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηε
ρξήζε ηνπ 2011.
6.
Έγθξηζε ζύκβαζεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο από ηελ εηαηξία Παληειήο Α.
Αγγειίδεο & Σηα ΕΕ.
7.
Δηάθνξεο αλαθνηλώζεηο.
Οη θ.θ. Μέηνρνη πνπ επηζπκνύλ - είηε απηνπξνζώπσο είηε κε αληηπξόζσπν,
ππνγξάθνληαο ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηα γξαθεία ηεο Εηαηξίαο
(9ν ρηι. Θεζζαινλίθεο – Θέξκεο, 1νο όξνθνο) - λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γεληθή
Σπλέιεπζε πξέπεη, κέζσ ηνπ ρεηξηζηή ηνπο ζην Σύζηεκα Άϋισλ Τίηισλ (Σ.Α.Τ.), λα
δεζκεύζνπλ ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ θαη λα παξαιάβνπλ από
ηνλ ίδην βεβαίσζε δέζκεπζεο κεηνρώλ, ηελ νπνία πξέπεη, καδί κε ηα ηπρόλ
πιεξεμνύζηα αληηπξνζώπεπζεο, λα θαηαζέζνπλ ζηελ Εηαηξεία (9ν ρηι. Θεζζαινλίθεο
– Θέξκεο, 1νο όξνθνο), πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζζεί ρεηξηζηήο θαη νη κεηνρέο
βξίζθνληαη ζηνλ εηδηθό ινγαξηαζκό, ε βεβαίσζε δέζκεπζεο κεηνρώλ ζα ρνξεγείηαη
από ηα Ειιεληθά Φξεκαηηζηήξηα Αλώλπκε Εηαηξεία Σπκκεηνρώλ.
Θεζζαινλίθε 30.05.2011
Ο Πξόεδξνο & Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο
Παληειήο Αγγειίδεο

