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Esteu convidats
APMAE

30/09/2013

Com ja sabeu, el proper dia 10 d'octubre tindrà lloc la Junta General
d'Accionistes del RCD Espanyol de Barcelona SAD. Tot just una setmana
abans, el dia 3 d'octubre, l'APMAE farà la seva assemblea on els afiliats de
l'associació decidiran amb els seu vot el posicionament a la JGA, a més
d'altres temes propis, com l'aprovació dels nostres comptes, la gestió de la
Junta Directiva, la incorporació d'un nou membre a ella o la modificació dels
nostres estatuts.

Tornant al sentit del vot de l'APMAE i de tots aquells accionistes que ens
deleguen a la propera JGA, per a poder decidir quin serà aquest vot, en especial
al punt de l'ordre del dia que tracta dels comptes que el club presenta als
accionistes per a la seva aprovació, cal poder coneix-se'ls, i en això invertirem
bona part de l'assemblea, en exposar la nostra visió dels comptes i respondre
els dubtes que puguin tenir els assistents.

Creiem que tots els accionistes haurien de poder fer-se una opinió sobre la
situació financera de l'Espanyol escoltant altres raonaments a més dels que
exposaran els responsables econòmics del Consell d'Administració a la JGA, i
per això convidem a tots els accionistes que ho desitgin a la nostra assemblea
que es celebrarà a la Sala de Conferències del Centre Cívic de les Cotxeres de
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que es celebrarà a la Sala de Conferències del Centre Cívic de les Cotxeres de
Sants, al Carrer de Sants 79 de Barcelona, el proper 3 d'octubre de 2013 a les
20:00 hores.

Com que l'aforament de la sala es limitat, preguem que les persones
interessades confirmin la seva assistència enviant-nos un mail a l'adreça
apmae@apmae.net.

Lògicament el dret de vot esta limitat als afiliats que estiguin al dia de
pagament.

Aprofito aquest espai per anunciar-vos que hem engegat una promoció per a
noves afiliacions a l'APMAE, de tal manera, que els accionistes que s'afilien
fins el proper 24 d'octubre no pagaran la quota anual de 15 euros fins a juny o
juliol de 2015, això si, cal que domiciliïn la quota. El motiu és doble, per una
banda fer el cobrament a través d'entitats bancàries suposa un important estalvi
en temps i feina, i en segon lloc perquè per a poder planificar les nostres
activitats (publicació del llibre dels comptes de l'Espanyol, llogar una sala per
realitzar una conferència...) és molt important poder tenir una previsió dels
ingressos, tan en el temps com en la quantitat.

Els accionistes interessats en acollir-se a aquesta promoció, poden trobar més
informació i afiliar-se a través del web de l'APMAE. A més rebran com obsequi i
fins esgotar les existències el nostre llibre "L'economia de l'Espanyol per a no
economistes, informe APMAE temporada 2011-2012".

Us esperem el proper dia 3.

Ferran Marín Pastor
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