GESTIÓ ORGANITZACIÓ COMUNICACIÓ, S.A
Convocatòria de Junta General Ordinària
Es convoca als senyors accionistes d’aquesta companyia a la Junta General Ordinària d’Accionistes que es
celebrarà a Barcelona, carrer Josep Irla i Bosch, nº 5-7, 1ª planta, el proper de 28 de juny de 2019 a les 15
hores en primera convocatòria, i, en cas que, per no haver-se assolit el quòrum legalment necessari, la Junta
no es pugui celebrar en primera convocatòria, en segona convocatòria, el dia següent, a la mateixa hora i lloc,
per deliberar i resoldre sobre els assumptes de l’Ordre del dia:
Únic- Examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2018, resolució
sobre l’aplicació del resultat i aprovació, si s’escau, de la gestió de l´Òrgan d’administració durant l’exercici
2018.

Es fa constar:
-

Que a partir de la convocatòria de la Junta qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de
manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació d'aquesta així
com, en el seu cas, l’informe de gestió i l’informe de l’auditor de comptes.

-

Que fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la junta, els accionistes podran demanar
a l’ Òrgan d’Administració, sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia, les informacions o
aclariments que considerin necessaris, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents.
Així mateix, durant la celebració de la junta, els accionistes podran demanar verbalment les
informacions o aclariments que considerin convenients sobre els assumptes compresos en l'ordre del
dia.

-

Que els accionistes que representin almenys el 5% del capital social tenen dret a demanar que es
publiqui un complement a la convocatòria incloent un o més punts en l'ordre del dia.

A Barcelona, a 27 de maig de 2019.
El President del Consell d’Administració, en José Andrés Martínez i Secretari del Consell en Jordi Altés
Duran.

