ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε δ.τ «CORFU CHANNEL S.A» σε Τακτική
Γενική Συνέλευση (Α.Μ.Ε 24688/92/Β/91/06- ΓΕΜΗ 34434833000
----------------------------Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό ,το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους
µετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε δ.τ «CORFU CHANNEL S.A» σε Τακτική Γενική
Συνέλευση στις 30/06/2013, ηµέρα Κυριακή και ώρα 18.00 στα γραφεία της
Εταιρείας στη θέση Βρυώνη της ∆ηµοτικής ενότητας Κέρκυρας, για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων της
χρήσης 2012.
2. Έγκριση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα
πεπραγµένα της χρήσης 2012.
3. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή για τις
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2012
4. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών
από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 2012
5. Εκλογή ενός (1) ορκωτού και ενός ( 1 ) αναπληρωµατικού Ορκωτού
Ελεγκτή για τη χρήση 2013.
6. Έγκριση
αµοιβών και αποζηµιώσεων µελών
του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου .
7. Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας
8. ∆ιάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.
Σε περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούµενης από το Νόµο και το
Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεµάτων
της ηµερήσιας διάταξης ,το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την παρούσα
πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της εταιρείας σε Α΄ Επαναληπτική
Τακτική Γενική Συνέλευση την 20/07/2013 ,ηµέρα Σάββατο και ώρα 18.00
στον ίδιο ως άνω τόπο (Βρυώνη ∆ηµοτική Ενότητα Κέρκυρας) ,χωρίς
δηµοσίευση νεωτέρας πρόσκλησης.
Σε περίπτωση που και κατά την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική
Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη από το Νόµο και το καταστατικό
απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης , καλούνται οι µέτοχοι σε Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική
Συνέλευση την 09/08/2013 ,ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στα
γραφεία της εταιρείας (Βρυώνη –∆ηµοτική ενότητα Κέρκυρας) ,χωρίς
δηµοσίευση νεωτέρας πρόσκλησης .
Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών
Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόµενα ανωτέρω .
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωµα παράστασης όλοι οι µέτοχοι της
εταιρείας ,είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου .Οι µέτοχοι που
επιθυµούν να λάβουν µέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να
καταθέσουν πέντε (5) πλήρεις µέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής

Συνέλευσης τις µετοχές τους στο Ταµείο της Εταιρείας ,είτε να φέρουν
απόδειξη ότι κατέθεσαν τις µετοχές τους ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισµένη στην Ελλάδα Τραπεζική
Εταιρεία ,καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να
συµµορφωθούν εν γένει µε τις διατάξεις του Νόµου και του Καταστατικού
της Εταιρείας .
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