GESTIÓ ORGANITZACIÓ COMUNICACIÓ, S.A
Convocatòria de Junta General Extraordinària
Es convoca als senyors accionistes d’aquesta companyia a la Junta General
Extraordinària d’Accionistes que se celebrarà a Barcelona, carrer Josep Irla i Bosch,
nº 5-7, 1ª planta, el proper 27 de setembre 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:
PRIMER- Proposta i debat relatiu a la modificació del règim d’administració que
actualment regeix la Societat i adopció, en el seu cas, d’un nou sistema
d’administració consistent en Administrador únic. Modificació, en el seu cas, dels
corresponents articles estatutaris que fan referència a l’òrgan d’administració per tal
d’adequar-los al nou sistema d’administració acordat, això és, els articles 26, 28, 29,
30 i 34. Cessament i nomenament, en el seu cas i respectivament, de Consellers i
Administrador únic.
SEGON- Proposta i debat relatiu a complementar la lliure transmissió prevista a
l’actual article 11 dels estatuts socials incloent-hi la que es realitzi entre els
accionistes de la Societat i modificació, en el seu cas, de l’article 11 dels estatuts.
Es fa constar:
-

Que respecte a les modificacions estatutàries, tots els accionistes tenen dret a
examinar al domicili social el text íntegre de les modificacions proposades i
l’informe justificatiu de les mateixes, així com a demanar l’entrega o enviament
gratuït de la dita documentació.

-

Que fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la junta, els
accionistes podran demanar a l’administrador, 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 22 d’agost de 2019.
El President, José Andrés Martínez El Secretari Jordi Altés Duran

