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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο 

«ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίασή του της 18ης 

Οκτωβρίου 2017 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας προσκαλεί του κ.κ. 

μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στην οδό 

Σώρου 26, στο Μαρούσι, την 23η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30 για να 

συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που 

αναφέρονται παρακάτω. 

 

1. Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4481/2017 

«Συλλογική Διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 

δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών 

έργων». Εκλογή μελών Εποπτικού Συμβουλίου.  

Διορισμός ορκωτών ελεγκτών που θα συντάξουν την έκθεση ελέγχου των οικονομικών 

πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας. Δικαιώματα και 

υποχρεώσεις των δικαιούχων (περιεχόμενο σύμβασης ανάθεσης, χρονική διάρκεια 

ανάθεσης, καταγγελία σύμβασης ανάθεσης, δικαιώματα ενημέρωσης, παροχή 

πληροφοριών, όροι εισδοχής μέλους).  Απόφαση  περί καθορισμού των όρων δυνάμει 

των οποίων οι δικαιούχοι θα χορηγούν άδειες μη εμπορικής χρήσης.  Τροποποίηση 

σχετικών άρθρων του καταστατικού.  

2. Λοιπά θέματα που προβλέπονται στο ν. 4481/2017 - Ανακοινώσεις. 

 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 του καταστατικού σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως 

ισχύει, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να 



προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας 5 τουλάχιστον 

πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Γ.Σ. Μέτοχοι 

νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα, 

τηρώντας την υποχρέωση όπως καταθέσουν έως την ίδια ως άνω προθεσμία στα γραφεία 

της εταιρείας και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους. 

 

 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2017 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Παναγιώτης Κυριακόπουλος 

 


