PALLARSACTIU, S.A.
JUNTA GENERAL D´ACCIONISTES
CONVOCATÒRIA
El Consell d’Administració de Pallarsactiu S.A. ha acordat convocar la Junta General
Ordinària, que se celebrarà a la Sala d’Actes de l’Epicentre (Passeig del Vall, 13) de
Tremp, el dijous, 16 de juny de 2022, a les 18:00 hores en primera
convocatòria, i el dia 17 de juny de 2022 a les 18:00 hores en segona convocatòria,
amb el següent ordre del dia:
1. Informe del President.
2. Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’exercici 2021,
informe de gestió, gestió dels òrgans de govern i aprovació de la proposta
d’aplicació de resultat.
3. Informe de les actuacions realitzades en el primer semestre de 2022.
4. Torn obert de paraules.
DRET D´INFORMACIÓ
D’acord amb la normativa aplicable, es fa constar que qualsevol soci podrà obtenir,
de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a
aprovació, així com l’informe de gestió.
Els accionistes que no puguin assistir-hi podran atorgar la seva representació,
mitjançant escrit que haurà de referir-se a aquesta concreta convocatòria.
La reunió serà presencial però es preveu de manera subsidiària i excepcional, en
funció de les mesures vigents en matèria de la COVID-19, la celebració de la Junta
General pel sistema de videoconferència, amb imatge i so en directe de tots els
assistents, que permetin a la Secretària identificar-los degudament i a ells entre si.
En aquest cas , es dirigirà una comunicació per correu electrònic amb acusament de
rebuda a tots els socis/es amb una antelació mínima de set dies naturals, que es
publicarà a la pàgina web de la societat.
Nota: es preveu que la Junta es celebri en primera convocatòria, el dia 16 de
juny de 2022 a les 18:00 hores.
Una cordial salutació.
Tremp, a 12 de maig de 2022

Josep González Sala
President del Consell d’Administració.

C/ Pau Casals, 14. 25620 Tremp

