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Σύµφωνα µε τον νόµο και το Καταστατικό, προσκαλούνται οι µέτοχοι της
ανώνυµης

εταιρίας

«∆ΕΣΜΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ»
(η «Εταιρία») σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την ογδόη

( 8η ) του µηνός

Αυγούστου του έτους 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία της
Εταιρίας στην Αθήνα Λ. Μεσογείων αριθµός 2-4, στον 10ο όροφο,

για

συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας,
της εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018- 31.12.2018) µε

τις σχετικές

εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ορκωτών
ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε

ευθύνη

αποζηµιώσεως για τα

πεπραγµένα της εταιρικής χρήσεως 2018, ( 01.01.2018 – 31.12.2018).

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού ορκωτού ελεγκτού
λογιστή για τον έλεγχο της οικονοµικής χρήσης 2019 και καθορισµός της
αµοιβής τους.

4. Έγκριση

διάθεσης

αποτελεσµάτων

χρήσης

2018

(01.01.2018

–

31.12.2018).

5. Έγκριση των πάσης φύσεως αµοιβών και αποζηµιώσεων των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου που καταβλήθηκαν για τις προσφερόµενες προς την
Εταιρία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018–
31.12.2018) και προέγκριση αυτών

για την

εταιρική χρήση 2019

(01.01.2019 – 31.12.2019).

6. Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε συµψηφισµό ζηµιών
παρελθόντων ετών προς το σκοπό εξυγίανσης της Εταιρίας δια µειώσεως
της ονοµαστικής αξίας των µετοχών και τροποποίηση του περί κεφαλαίου
άρθρου 5 του Καταστατικού της.

7. Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, προκειµένου να
προσαρµοστεί και εναρµονιστεί µε τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως
ισχύει, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόµου.

8. Παροχή άδειας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας για την
συµµετοχή τους σε άλλη εταιρεία κατ΄ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
9. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας.

10. ∆ιάφορες

ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
Εταιρίας της 8ης

Αυγούστου 2019 δεν επιτευχθεί για οποιοδήποτε λόγο η

απαιτούµενη εκ του νόµου απαρτία, καλούνται οι µέτοχοι την 19η Αυγούστου
2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση
και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούµενη εκ του
νόµου απαρτία, την 3η Σεπτεµβρίου 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 σε Β΄

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Οι εν λόγω επαναληπτικές Γενικές
Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στον ίδιο ως άνω χώρο και µε τα ίδια θέµατα
ηµερησίας διάταξης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Καταστατικού οι µέτοχοι που επιθυµούν να λάβουν
µέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις µετοχές τους, ή τους
τίτλους των µετοχών τους στο ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισµένη Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5)
τουλάχιστον ολόκληρες ηµέρες, πριν από

εκείνη που έχει ορισθεί για τη

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, λαµβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Η
ίδια προθεσµία ισχύει και για την κατάθεση των αποδείξεων καταθέσεων των
µετοχών στην Εταιρία και των εγγράφων νοµιµοποίησης αντιπροσώπων των
µετόχων.

Αθήνα

18 Ιουνίου

2019

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

