ΠΡΟΚΛΗΗ
των μετόχων τησ Ανώνυμησ Εταιρίασ με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΡΕΤΝΑ, ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»
δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»
ςε ετήςια Σακτική Γενική υνζλευςη
ΑΜΑΕ : 59549/62/Β/05/0190
Αρ. ΓΕΜΗ 58869904000
Σφμφωνα με τον νόμο και το καταςτατικό τθσ εταιρίασ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο
καλεί τουσ μετόχουσ τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με δ.τ. VIDAVO A.E. ςε ζκτακτθ γενικι
ςυνζλευςθ τθν 2θ Σεπτεμβρίου 2013, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 πρωινι ςτα
γραφεία τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ ςτο 9ο χιλ. Θεςςαλονίκθσ-Θζρμθσ για ςυηιτθςθ και
λιψθ απόφαςθσ επί των εξισ κεμάτων :

Θζμα μόνο: Σροποποίηςη του άρθρου 2 του καταςτατικοφ λόγω μεταφοράσ τησ
ζδρασ τησ εταιρίασ από το Δήμο Πυλαίασ – Χορτιάτη ςτο Δήμο Θζρμησ.
Οι κ.κ. Μζτοχοι που επικυμοφν - είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με αντιπρόςωπο,
υπογράφοντασ ςχετικι εξουςιοδότθςθ που είναι διακζςιμθ ςτα γραφεία τθσ
Εταιρίασ (9ο χιλ. Θεςςαλονίκθσ – Θζρμθσ, 1οσ όροφοσ) - να ςυμμετάςχουν ςτθ Γενικι
Συνζλευςθ πρζπει, μζςω του χειριςτι τουσ ςτο Σφςτθμα Άχλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να
δεςμεφςουν το ςφνολο ι μζροσ των μετοχϊν που κατζχουν και να παραλάβουν από
τον ίδιο βεβαίωςθ δζςμευςθσ μετοχϊν, τθν οποία πρζπει, μαηί με τα τυχόν
πλθρεξοφςια αντιπροςϊπευςθσ, να κατακζςουν ςτθν Εταιρεία (9ο χιλ. Θεςςαλονίκθσ
– Θζρμθσ, 1οσ όροφοσ), πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ Γενικισ
Συνζλευςθσ. Σε περίπτωςθ που δεν ζχει οριςκεί χειριςτισ και οι μετοχζσ βρίςκονται
ςτον ειδικό λογαριαςμό, θ βεβαίωςθ δζςμευςθσ μετοχϊν κα χορθγείται από τα
Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Ανϊνυμθ Εταιρεία Συμμετοχϊν.
Σε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ ςφμφωνα με το Νόμο και
το Καταςτατικό τθσ εταιρείασ απαρτία και εξ αυτοφ του λόγου δεν καταςτεί δυνατι
θ λιψθ αποφάςεων επί του κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, θ Γενικι Συνζλευςθ
των μετόχων τθσ εταιρείασ κα ςυνζλκει ςε πρϊτθ Επαναλθπτικι Συνζλευςθ τθν 12θ
Σεπτεμβρίου 2013, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 10:00 πρωινι, ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ
(9ο χλμ. Θεςςαλονίκθσ-Θζρμθσ, Διμου Πυλαίασ). Εάν και πάλι δεν καταςτεί εφικτι
θ λιψθ αποφάςεων επί του κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, θ Γενικι Συνζλευςθ
των μετόχων τθσ εταιρείασ κα ςυνζλκει ςε δεφτερθ Επαναλθπτικι Συνζλευςθ τθν
23θ Σεπτεμβρίου 2013, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 πρωινι, ςτθν ζδρα τθσ
εταιρείασ (9ο χλμ. Θεςςαλονίκθσ-Θζρμθσ, Διμου Πυλαίασ). Οι ςχετικζσ προκεςμίεσ
για τθν κατάκεςθ των μετοχϊν ςτο ταμείο τθσ εταιρείασ ι ςε οποιαδιποτε Τράπεηα

ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ κακϊσ και τθσ υποβολισ των ςχετικϊν εγγράφων
κατάκεςθσ και των εγγράφων νομιμοποίθςθσ εκ μζρουσ των μετόχων είναι πζντε (5)
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν ωσ άνω θμερομθνία τθσ Επαναλθπτικισ
Συνζλευςθσ.

Θεςςαλονίκη, 30.07.2013
Ο Πρόεδροσ και
Διευθφνων φμβουλοσ τησ εταιρίασ
Παντελήσ Α. Αγγελίδησ

