CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE L’APMAE

4 de Desembre de 2017
Benvolgut/da afiliat/da,
Es convoca als afiliats/des de l’Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l’Espanyol a
l’assemblea ordinària i extraordinària que tindrà lloc a les 20:15 hores del dimecres dia 13 de
Desembre de 2017 a la Sala 6 del Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” situat al Carrer del
Comandant Benítez 6 de Barcelona. Atenció, enguany no ho fem a les Cotxeres de Sants.
Ordre del dia de l’assemblea ordinària.




Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
Informe de la Junta Directiva i aprovació, si s’escau, de la seva gestió, de l’exercici de
2016/17.
Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’APMAE corresponents al exercici
de 2016/17 i del pressupost de l’exercici corrent.

Ordre del dia de l’assemblea extraordinària.



Posicionament de l’APMAE a la propera Junta General d’Accionistes del R.C.D. Espanyol
de Barcelona que tindrà lloc el proper 18 de Desembre de 2017.
Precs i preguntes.

Per a poder exercir el dret de vot, cal estar al dia del pagament de la quota. La podeu fer efectiva
abans del començament de l’assemblea o pel nostre web www.apmae.net o fent una transferència al
nostre compte de Triodos Bank ES75 1491 0001 21 2013528829 per a més informació ens podeu
enviar un mail a apmae@apmae.net o trucar al nostre Vice President Sr. Joan Avilés 649 913 956
Recordeu que si ho desitgeu, ens podeu delegar les vostres accions a l’assemblea, abans de l’inici de
la Junta General d’Accionistes del dia 1 de Desembre o enviar-les per correu postal a la nostra seu
del Carrer Pau Claris 176, 1r 1a Barcelona 08037, o escanejada al nostre mail apmae@apmae.net
Rebeu la nostra més cordial salutació.
La Junta Directiva de l’APMAE
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