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Barcelona, 5 de novembre de 2015 

 

L’Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l’Espanyol, davant les informacions aparegudes 

en relació a la compra del paquet majoritari d’accions del RCD. Espanyol per part del 

conglomerat xinés Rastar Group, volem manifestar el següent, 

- Acollim aquest anunci amb una barreja d’il·lusió, cautela i esperança en poder solucionar la 

gravíssima situació econòmica que des de fa massa temps pateix la nostra entitat, 

especialment pel deute amb les administracions publiques que amenaçava amb un possible 

descens administratiu, tal com li ha ocorregut a l’Elche CF aquesta temporada. 

Però alhora amb cautela per les experiències patides per molts clubs a Europa, que després de 

l’entrada d’inversors estrangers s’han vist en situacions de crisis institucional  extremes. 

- Manifestem la nostra perplexitat davant la possibilitat de que la gestió del club recaigui un 

altre cop en mans dels que l’han dut a una situació límit. 

- Demanem al Sr. Sánchez-Llibre, com a representant de Rastar Group que més enllà de les 

manifestacions de manual sobre els seus objectius a l’Espanyol, que els expliquin de forma més 

detallada a la propera Junta General d’Accionistes del proper 22 de desembre. Especialment 

les condicions del préstec per fer front als pagaments imminents amb hisenda, de quina 

manera es farà front a la resta de deute ajornat amb l’administració pública, la UTE i crèdit 

sindicat, de quina manera volen incrementar de manera significativa el pressupost per a poder 

optar amb garanties i regularitat a les competicions europees sense infringir el reglament de 

joc net financer, i si es el cas, si volen fer una ampliació de capital, de que forma projecten fer-

ho. 

- No ens volem oblidar dels treballadors de l’Espanyol que es troben sotmesos a un ERTE i 

volem saber de quina manera afectarà la seva situació laboral el procés de compra d’accions. 

- L’APMAE vol expressar el nostre convenciment de la necessitat d’una associació democràtica 

que representi als realment petits accionistes, aquells que van adquirir accions sense esperar 

cap futura plusvàlua, per tractar d’evitar en el seu dia la venta de l’antic estadi de Sarrià o de 

facilitar fons per a poder tirar endavant la construcció del nostre actual estadi, amb l’única 

motivació dels seus sentiments cap el club, una cosa que no es pot mesurar pel nombre 

d’accions o el seu valor monetari. Convidem als petits accionistes a formar-ne part i de que 

considerin  delegar-nos les seves accions a la propera Junta General d’Accionistes. 
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- Així doncs, independentment de com quedi el mapa accionarial, l’APMAE continuarà la seva 

tasca de debat i critica constructiva de la gestió de l’Espanyol i vetllarà pel compliment de la 

legalitat i per la defensa dels drets dels petits accionistes, tan sovint vulnerats en el futbol 

espanyol. 

En aquest sentit demanem un pronunciament clar i inequívoc per part dels nous propietaris de 

l’Espanyol, de que els accionistes seguiran tenint el dret d’assistir personalment a les Juntes 

Generals d’Accionistes amb una sola acció. 

- Per últim manifestem que ni l’APMAE ni cap membre de la seva Junta ha venut ni pensa 

vendre les seves accions. 

 

 

LA JUNTA DE L’APMAE 


