A la ciutat de Cornellà de Llobregat, sent les dinou hores del dia vint-i-dos
d’octubre de dos mil dotze, es reuneix en la Sala de Premsa de l´Estadi de
Cornellà/El Prat, en segona convocatòria, l’assemblea General Ordinària i
Extraordinària de l’ASSOCIACIÓ DE PETITS I MITJANS ACCIONISTES DE
L´ESPANYOL (APMAE), prèviament convocada a l’efecte, amb caràcter
d’Ordinària i Extraordinària.


L’ordre del Dia és el següent:
Assemblea General Ordinària.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea.
2. Informe de la Junta Directiva i aprovació, si s’escau, de la seva gestió.
3. Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l´APMAE
corresponents a l’exercici anual finalitzat el dia 31 de desembre de 2011,
i del pressupost del corrent exercici.
Assemblea General Extraordinària.
1. Posicionament de l´APMAE a la propera Junta General Ordinària
d’accionistes del “Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, S.A.D.” a
celebrar el 19 de novembre de 2012, en relació als diferents punts de
l’ordre del dia.
2. Autorització, si s’escau, a la Junta Directiva per a presentar candidatura
a la Presidència del Consell d’administració en la propera Junta General
d’accionistes del 19 de novembre,una vegada decidit el posicionament
de l’APMAE en el punt concret de l’ordre del dia relatiu a l’elecció de nou
President i Consell d’Administració del RCD Espanyol SAD.
3. Precs i preguntes.



Actua de President, el Sr. Ferran Marín, en la seva condició de President de
la Junta Directiva i de conformitat al que estableix l’article 23è dels Estatuts
de l’Associació. Actua de Secretari , especialment designat per aquest acte,
el Sr. Enric Verdet.



Assisteixen un total de 39 associats, per la qual cosa es dona per
vàlidament constituïda l’Assemblea en segona convocatòria, d’acord amb
l’article 12.1 dels Estatuts.
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Entrant-se en el punt 1er de l’Ordre del Dia de l’Assemblea Ordinària, es
dona per llegida l’acta de la darrera Assemblea de l’Associació, celebrada el
dia 12 de desembre de 2011, que a continuació és aprovada per unanimitat.
Passant al punt 2, el President Sr. Ferran Marín fa un breu resum de les
accions i activitats més importants portades a terme per l´APMAE durant el
darrer exercici, segons figuren en l’Informe de Gestió de l’Associació, que
a l’igual que la gestió de la Junta Directiva, es aprovat per unanimitat dels
assistents.



En el punt 3, relatiu als comptes anuals del passat exercici i al pressupost
del corrent, pren la paraula el Vicepresident Sr. Xavier Pujol, qui exposa les
diferents partides que composen el Compte de resultats, que donen un total
d’ingressos de 690 euros, procedents de les quotes cobrades als associats,
i unes despeses de 1.037,56 euros, amb un resultat negatiu de 347,56
euros, així com del Balanç a 31 de desembre de 2011, en el que hi figuren
en l’Actiu un total de 13 accions de la societat RCD. Espanyol de
Barcelona,SAD. Els comptes anuals i el pressupost són aprovats amb el
vot a favor de tots els assistents, menys una abstenció.



Entrant en el punt 1 de l’Assemblea Extraordinària, referent al
posicionament de l’APMAE a la propera Junta General d’accionistes del
RCD. Espanyol SAD, el Vicepresident Sr. Xavier Pujol passa a examinar
els Comptes anuals que ha presentat el Consell d administració, segons
han estat posats a disposició de tots els accionistes.
Passa a desglossar les diferents partides dels ingressos i despeses que
figuren en el compte de resultats, analitzant la seva tipologia, així com la
seva evolució en els darrers exercicis. Comenta l’augment molt significatiu
dels cost laboral en les darreres temporades, l’excessiu pes específic de
les despeses de personal, que suposen aproximadament el 70% de la xifra
de negocis de la temporada, i l’important increment de les despeses
financeres en les darreres temporades. També comenta l’evolució de
l’endeutament net, que s’ha situat en 144 milions d’euros, i de l’evolució del
fons de maniobra, que ha empitjorat, passant de 30 milions a 43 milions
d’euros, amb importants tensions de tresoreria.
En quan a l’Informe d’auditoria, s’exposen les tres salvetats que han fet
constar els auditors: la referent als saldos pendents de cobrament, per
import 42,6 milions d’euros, i els dos errors que impacten negativament en
el patrimoni net a 30 juny 2012, en un total de 33,6 milions d’euros,
corresponents 18,1 milions a activació despeses de formació jugadors del
futbol base, i 17,4 milions a Actes de Hisenda no provisionades. Tenint en
compte aquestes salvetats, l’endeutament net passaria a un import ajustat
de 162,2 milions d’euros. I el patrimoni net a -23,1 milions d’euros.
Es fa a continuació, un examen de la gestió del Consell d’Administració, en
les seves vessants esportiva, econòmica i social.
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La proposta de votar en contra de l’aprovació dels Comptes anuals i de
l’informe de gestió, així com de la gestió del Consell d’administració, es
aprovada a continuació per unanimitat dels assistents.
Es passa a continuació al punt 2 de l’ordre del dia de l’assemblea
extraordinària, que fa referència a la presentació d’una candidatura per a
l’elecció de President i Consell d’administració del RCD. Espanyol SAD.
Pren la paraula el Vicepresident Sr. Roman Escuer, fent un recordatori de la
candidatura que va presentar l’APMAE en el darrer nomenament de
Consell, el 12 de juliol de 2011, i del programa que es va exposar en aquell
moment, així com dels bons resultats que es van obtenir, en quan a vots
personals dels accionistes (més d’un 40%), malgrat no poder assolir la
necessària majoria accionarial.
Es proposa presentar també aquesta vegada una candidatura, relacionant
els noms de les persones que la composen, i es demana també a
l’Assemblea que es faculti a la Junta Directiva per a que, en el cas de que
una altra candidatura assolis íntegrament el programa de l’APMAE, i previ
haver contrastat degudament tal circumstància, es pogués donar
recolzament a tal candidatura, renunciant a la inicialment presentada per
l´APMAE.
S’obre un torn de preguntes dels assistents a l’Assemblea, abans de
procedir a la votació d’aquest punt de l’Ordre del Dia.
Intervenen els associats Srs. Agustí Callejón, Oscar Pitarch, Carlo Ballero,
Josep Sánchez, i la Sra. Cristina Pérez, que fan referència a diversos
aspectes del posicionament de l´APMAE en relació amb el nomenament
del Consell del RCD. Espanyol SAD.
A continuació es sotmet a la consideració dels assistents la possibilitat de
fer una sola votació dels dos aspectes d’aquest punt concret. S’aprova tal
proposta, amb el vot a favor de 17 assistents, i en contra de 13 assistents,
abstenint-se la resta.
Es procedeix, doncs, a la votació del mencionat punt 2 de l’Ordre del Dia,
sent aprovada la proposta de la Junta Directiva, per un total de 32 vots a
favor i 7 abstencions, sense cap vot en contra.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, s’aixeca la sessió, sent les
vint-i-una hores del dia vint-i-dos de desembre de dos mil dotze.
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