Α∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
CERTIFICATE OF ENTITLEMENT TO BROADCAST MUSIC WORKS AND RECORDINGS

Αύξων Αριθµός Αδείας / Unique License No:

ΠΑΣΚΕ∆Ι.[ΕΤΟΣ].[ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ]

Επωνυµία Επιχείρησης / Business Name:
ΑΦΜ / Tax ID:
∆ιεύθυνση Έδρας / Registered Office:
Έναρξη Ισχύος Αδείας / License Start Date:
Λήξη Ισχύος Αδείας / License End Date:
Άδεια για / License for:

Η παρούσα Άδεια πιστοποιεί ότι η ανωτέρω επιχείρηση προβαίνει
νοµίµως σε δηµόσια εκτέλεση στους χώρους της των Μουσικών
Έργων και Ηχογραφηµένων Εκτελέσεων που ανήκουν στο
ρεπερτόριο της Soundreef Ltd, αδειδοτηµένης από το Ηνωµένο
Βασίλειο Ανεξάρτητης Οντότητας ∆ιαχείρισης του άρθ. 4 §7 του Ν.
4481/2017 και της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ, υπό την ιδιότητά της ως
νοµίµως εξουσιοδοτηµένης από τους δικαιούχους επί των ως άνω
Έργων και Ηχογραφηµένων Εκτελέσεων και πληρεξουσίας
διαχειρίστριας των πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων
τους επί των έργων αυτών.
Τα ως άνω Μουσικά Έργα και οι Ηχογραφηµένες Εκτελέσεις τους
δεν υπόκεινται σε διαχείριση από κανέναν Οργανισµό Συλλογικής
∆ιαχείρισης, από καµµία άλλη Ανεξάρτητη Οντότητα ∆ιαχείρισης
και από κάνενα άλλο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, πλην της
Soundreef Ltd.
Για κάθε πληροφορία σχετικά µε το ρεπερτόριο της Soundreef Ltd
και την παρούσα Άδεια παρακαλούµε στείλτε µας email στη
διεύθυνση soundreefsrl@legalmail.it.
Σηµειώνεται πως η παρούσα Άδεια αφορά αποκλειστικά και µόνο
το ρεπερτόριο της Soundreef Ltd. Για οποιαδήποτε χρήση
µουσικών Έργων και Ηχογραφηµένων Εκτελέσεων που δεν
ανήκουν στο ρεπερτόριο της Soundreef Ltd η επιχείρηση θα
πρέπει να λάβει τη σχετική άδεια από τον κατά περίπτωση
πληρεξούσιο Ο.Σ.∆. ή Α.Ο.∆., καθώς η παρούσα Άδεια ουδόλως
την απαλλάσσει από αυτήν την υποχρέωση.

Πνευµατικά και Συγγενικά ∆ικαιώµατα Μουσικής
Music Copyrights and Related Rights

This License certifies that the above business entity has the legal to
right to broadcast publicly in its premises the Music Works and
Recordings belonging to the repertoire of Soundreef Ltd, an
Independent Management Entity of art. 4 §7 of Law 4481/2017 and
Directive 2014/26/EU licensed by the United Kingdom, in its capacity
as legally authorised by the beneficiaries of the above Music Works
and Recordings and its power to act on their behalf for the
management of their intellectual and related rights on these works.
These Music Works and Recordings are not managed by any
Collective Management Organization, by any
Independent
Management Entity and by any legal or natural person other than
Soundreef Ltd.
For any information regarding the repertoire of Soundreef Ltd and this
License, please email us to soundreefsrl@legalmail.it.
It is stated that this License concerns only the repertoire of Soundreef
Ltd. For any use of Music Works and Recordings that do not belong to
the repertoire of Soundreef Ltd, the herein licensed business entity will
need to obtain the relevant license from the respective CMO's or IME's,
as this License does not exempt the business entity from this obligation
in any way.

Θεσσαλονίκη, ___/___/2019
Για το ΠΑΣΚΕ∆Ι
Ηλίας Καλιώρας
Γεν. Γραµµατέας

Πανελλήνιο Σωµατείο Καταστηµάτων & Καταναλωτών Εστίασης και ∆ιασκέδασης
Μαυροκορδάτου 24 & Λ. Βασ. Όλγας 151, 1ος όροφος, 54645 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310932420, Fax 2310932431
Ερµού 56, 4ος όροφος (Κτήριο SPACES), 105 63 Αθήνα, τηλ. 2130994018, paskedi@paskedi.gr

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣ (Master Licensee) ΤΗΣ SOUNDREEF LTD ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

