EXPOSICIÓ DE L’APMAE A LA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES
Bona tarda Srs. accionistes.
En representació de la Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l’Espanyol
(APMAE) i amb la força de representar en aquesta Junta General a .... petits accionistes
i un ....% del capital social, a continuació exposaré la nostra posició respecte als punts
mes significatius del ordre del dia.
Aprovació de la gestió social de la temporada 2004/05
En relació a la gestió social de la temporada 2004/05, considerem que globalment ha
estat positiva, destacant els següents fets:
a) A nivell esportiu, la classificació del equip per a la Copa de la UEFA amb una
inversió econòmica mínima en jugadors.
b) A nivell econòmic, s’ha aconseguit reduir a la meitat les pèrdues de explotació
(aproximadament 3 milions d’euros), en gran mesura, per la bona feina de l’àrea de
marketing, que ha permès doblar els ingressos per publicitat fins assolir una xifra de 8
milions d’euros. Tot i que aquest nivell de pèrdues operatives no es sostenible a llarg
termini, de forma transitòria i fins a la inauguració del nou estadi no ens hauria de
suposar un greu problema.
En les Juntes Generals d’accionistes dels darrers anys varem manifestar la nostra
preocupació per el augment del endeutament net i per el desequilibri de tresoreria
existent. L’obtenció al mes d’octubre d’un crèdit sindicat de 46 milions d’euros ha
permès solucionar aquest desequilibri i el endeutament net (45 milions d’euros al 30 de
juny de 2005) s’ha reduït en 5 milions d’euros respecte la temporada anterior,
principalment per l’ampliació de capital realitzada.
En relació a aquest darrer tema, el valorem molt positivament ja que a mes de ser un del
requisits per a la concessió del crèdit sindicat, ha permès l’entrada de molts socis no
accionistes amb interès en participar en les decisions importants del nostre Club i
suposa que la figura del petit accionista surti reforçada i sigui decisiva. Des de
l’APMAE defensem i defensarem un Espanyol plural i de tots.
Continuant amb la gestió social, també s’han comes errors (per exemple els casos Raul
Molina i Oscar Serrano). Pensem que es imprescindible una major professionalització
del Club en tots els seus estaments i per això requerim al Conseller Delegat un pla
d’acció immediat on es defineixin clarament les funcions i responsabilitats dels
diferents executius. Certes situacions son inadmissibles i no acceptarem que tornin a
succeir en el futur.
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Després de 2 anys consecutius votant negativament la gestió del Consell de
Administració (arribat aquest punt volem recordem que des de l’APMAE varem ser els
únics que vem votar negativament la gestió de la temporada 2002/03), considerem que
en la temporada 2004/05 els aspectes positius son clarament superiors als negatius, raó
per la qual aprovem la gestió social i els comptes anuals.
Nomenament del nou Consell de Administració
En relació al punt més important d’aquesta Junta General d’accionistes, es a dir el
nomenament del nou Consell de Administració, en primer lloc volem remarcar que de la
situació actual d’enfrontament de la massa accionarial, el gran perjudicat es el propi
Espanyol. Previsiblement, qualsevol de les dos candidatures que resulta guanyadora
tindrà una forta oposició accionarial i es innegable que la gestió d’un Consell de
Administració no recolzat per un percentatge significatiu del capital social serà, com a
mínim, complicada i en últim terme podria acabar derivant en una ingovernabilitat de
l’entitat. Reiterem novament que el gran perdedor d’aquesta Junta General, passi el que
passi, es l’Espanyol.
La majoria dels nostres afiliats han expressat el seu suport a la candidatura del Sr.
Daniel Sanchez Llibre per que finalitzi el projecte que culminarà amb la inauguració del
estadi a Cornellà-Prat. Volem agrair al actual president la oferta de formar part del seu
Consell de Administració, però alhora volem manifestar que en cap cas el nostre suport
es un xec en blanc.
Que ningú tingui cap dubte que continuarem treballarem amb honestadat i
responsabilitat, defensant els nostres criteris, opinions i model de club, però acceptant
les decisions que democràticament adopti el Consell. Durant aquest any en el que hem
formant part del Consell de Administració, hem plantejat les nostres discrepàncies i
opinions on ho havíem de fer, evitant cap tipus de protagonisme mediatic. Qualsevol
conseller de l’Espanyol hauria d’actuar de la mateixa manera i per això reiterem la
necessitat d’un codi de bon govern que, entre altres molts aspectes, contempli aquesta
circumstància.
La Junta Directiva de l’APMAE valora positivament moltes de les propostes plantejades
per la candidatura encapçalada per el Sr. Claudi Biern i li agraïm la oferta de formar
part del seu Consell de Administració. En el cas de que la candidatura del Sr. Daniel
Sánchez Llibre resulti recolzada per la majoria del capital social, creiem que seria molt
positiu per a l’Espanyol implementar algunes de les propostes e idees exposades en
aquesta Junta General, ja que l’Espanyol ha d’estar per sobre de qualsevol personalisme
o paternitat de idees.
Per finalitzar, des de l’APMAE reiterem que defensem i defensarem un Espanyol plural
i de tots. Tenim clar que des de avui els petits accionistes som, mes que mai, decisius.
Moltes gràcies.

-2-

