
 
 

ESTATUTS D'AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I 
REASSEGURANCES, SA 

 

  Títol I 

Denominació, objecte, durada i domicili de la Societat 

Article 1r. -  Denominació 

La Societat es denomina "AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I 
REASSEGURANCES, SA" i es regirà pels presents estatuts socials i per les disposicions 
legals que, en cada moment, li resultin d'aplicació. 

Tot i que la seva denominació social és la indicada en el paràgraf anterior, per raó del seu 
àmbit d'actuació, la Societat podrà utilitzar, indiferentment i/o conjuntament, la 
denominació referida o la seva traducció a la llengua castellana "AGRUPACIÓN AMCI 
DE SEGUROS Y REASEGUROS , S.A." 

En aquests estatuts socials així, com en la resta de documentació relativa a la Societat i/o 
la seva activitat, quan s'indiqui "AGRUPACIÓ AMCI " o "AMCI " s'entén que la 
designada és "AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, 
S.A.". 

Article 2n. - Objecte social 

Constitueix l'objecte de la Societat, exclusivament, el desenvolupament de les següents 
activitats: 

(i) la realització d'activitats d'assegurança directa en els rams de vida, accidents i 
malaltia, així com l'activitat de reassegurança; 

(ii)  les operacions de capitalització basades en tècnica actuarial que consisteixin a 
obtenir compromisos determinats quant a la seva durada i al seu import a canvi de 
desemborsaments  únics o periòdics prèviament fixats; 

(iii)  les operacions preparatòries o complementàries de les d'assegurança o 
capitalització que practiquin les entitats asseguradores en la seva funció 
canalitzadora de l'estalvi i la inversió; 

(iv) les activitats de prevenció de danys vinculades a l'activitat asseguradora; i  

(v) la col·laboració amb entitats no asseguradores per a la distribució dels serveis 
prestats per la Societat. 
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L'àmbit d'actuació de la Societat s'estén a tot el territori espanyol, qualsevol dels restants 
països membres de l'Espai Econòmic Europeu i tercers països d'acord amb les exigències 
legals o reglamentàries que siguin d'aplicació. 

Les activitats integrants de l'objecte social podran ser desenvolupades per la Societat 
parcialment de manera indirecta, mitjançant la titularitat d'accions o de participacions 
socials en societats o un altre tipus d'entitats jurídiques amb objecte idèntic o anàleg al 
seu. 

Queden excloses de l'objecte social totes aquelles activitats per a l'exercici de les quals la 
llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per la Societat, i en particular les 
activitats pròpies de les societats financeres i del mercat de valors. 

Si les disposicions legals exigissin per a l'exercici d'algunes activitats compreses a 
l'objecte social algun títol professional, o autorització administrativa, o inscripció en 
registres públics, les esmentades activitats hauran de realitzar-se per mitjà de persones 
que ostentin l'esmentada titulació professional i, en el seu cas, no podran iniciar-se abans 
que s'hagin complert els requisits administratius exigits. 

Article 3r. -  Durada i començament d'operacions 

La seva durada serà indefinida i començarà les seves operacions en la data en la qual 
s'obtingui la corresponent autorització administrativa per part de la Direcció General 
d'Assegurances i Fons de Pensions. 

Article 4t. - Domicili social 

El seu domicili social queda fixat a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Edifici Horizon, 
carretera de Rubí, número 72-74. 

El Consell d'Administració de la Societat podrà establir, suprimir o traslladar quantes 
sucursals, agències o delegacions consideri convenient, i variar el domicili social dins 
del mateix terme municipal. 

 
Títol II 

Del capital social i de les accions 
 
Article 5è. - Capital social 

El capital social és de dos-cents milions d'euros (200.000.000,00 €), representat per mil 
milions (1.000.000.000) d'accions nominatives, acumulables i indivisibles, de vint 
cèntims d'euro (0'20 €) de valor nominal cada una d'elles, de les quals 977.172.699 
accions nominatives, número 1 a 977.172.699, ambdues inclusivament, tindran la 
consideració d'accions de la Classe A (les "Accions de la Classe A"), mentre que 
22.827.301 accions nominatives, números 1 a 22.827.301, ambdues inclusivament, 
tindran la consideració d'accions de la Classe B (les "Accions de la Classe B").  
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Les Accions de la Classe A conferiran als seus titulars, a més dels drets reconeguts per la 
llei, els següents drets: 

(i) un dret d'adquisició preferent tant en cas de transmissió d'Accions de la Classe A 
com dels drets de subscripció inherents a les mateixes; i  

(ii) un dret de preferència en la subscripció d'Accions de la Classe A, tot això, en els 
termes i condicions que resulten d'aquests Estatuts Socials. 

Les Accions de la Classe B conferiran als seus titulars, a més dels drets reconeguts per la 
llei, els següents drets: 

(i) un dret d'adquisició preferent tant en cas de transmissió d'Accions de la Classe B com 
dels drets de subscripció inherents a les mateixes; 

(ii) un dret de preferència en la subscripció d'Accions de la Classe B; i 

(iii) el dret a constituir un òrgan consultiu per als accionistes titulars de les Accions de 
Classe B, així com a designar els seus membres, en els termes que resulten del Títol 
VIII d'aquests Estatuts Socials; 

tot això, en els termes i condicions que resulten d'aquests Estatuts Socials. 

Les accions estan totalment subscrites i es troben totalment desemborsades. 

Article 6è. - Representació de les accions 

Les accions podran estar representades per mitjà de títols nominatius que, en el seu cas, 
s'estendran en llibres talonaris i aniran firmats pel Secretari amb el Vistiplau del President 
del Consell d'Administració, les firmes del qual podran figurar impreses mitjançant 
reproducció mecànica, complint-se el disposat en la legislació vigent. 

Els títols de les accions, que podran tenir el caràcter de múltiples, contindran totes les 
mencions i requisits ordenats per la llei. 

L'accionista tindrà dret a rebre els títols que li corresponguin lliures de despeses. 

Article 7è. - Transmissió de les accions 

7.1. Règim de la transmissió voluntària per actes intervius 

7.1.1. Serà lliure la transmissió d'accions realitzada: 

(i) per qualssevol dels accionistes persones jurídiques a societats del seu 
mateix grup, segons aquest terme es defineix a l'article 42 del Codi de 
Comerç; 
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(ii) entre accionistes titulars d'Accions de la Classe A pel que respecta a les 
Accions de la Classe A; 

(iii) entre accionistes titulars d'Accions de la Classe B pel que respecta a les 
Accions de la Classe B; i 

(iv) per qualssevol dels accionistes persones físiques a favor dels seus cònjuges 
i familiars directes. Als efectes anteriors, s'entendrà per familiars directes 
aquells amb els quals l'accionista mantingui una relació de parentiu per 
consanguinitat o afinitat fins al segon grau. 

 En els altres casos, la transmissió d'accions de la Societat estarà sotmesa a les 
regles i limitacions que s'estableixen en els següents apartats del present article. 

7.1.2. Excepció feta de les transmissions que resulten de l'apartat 7.1.1 anterior, en cas 
de transmissió voluntària per actes intervius de les accions de la Societat, els 
accionistes i, subsidiàriament, la pròpia Societat, disposaran d'un dret d'adquisició 
preferent conforme al procediment que es descriu a continuació: 

(i) Si un dels accionistes (el "Transmissor") pretén transmetre la totalitat o 
part de les accions de la seva titularitat ho haurà de comunicar de forma 
fefaent al Consell d'Administració, expressant la identitat del potencial 
adquirent (l'Adquirent "), el nombre d'accions que desitja transmetre i la 
classe a què corresponguin, el preu o contraprestació de cada acció i les 
condicions de pagament, junt amb una còpia de l'oferta ferma, irrevocable 
i incondicional de l'Adquirent (la "Notificació"). 

(ii)  El Secretari del Consell d'Administració, amb caràcter quadrimestral, això 
és, durant la primera quinzena dels mesos de gener, maig i el setembre de 
cada any natural (el "Període de Referència"), traslladarà còpia del 
conjunt de les Notificacions que s'hagin rebut durant el Període de 
Referència anterior als accionistes titulars de la mateixa classe que les 
accions ofertes en venda pel Transmissor o Transmissors (l'Oferta"). 
L'esmentada comunicació es realitzarà mitjançant qualsevol procediment 
admès en dret que deixi constància de la data de tramesa de la comunicació 
o, d'haver facilitat algun accionista la seva adreça electrònica, a través de 
correu electrònic, perquè aquests, en el seu cas, puguin exercitar el seu dret 
d'adquisició preferent (el "Primer Dret de Preferència"). 

Els accionistes interessats, en el seu cas, a l'exercici del Primer Dret de 
Preferència en relació amb una o més Notificacions de les incloses en 
l'Oferta ho comunicaran al Secretari del Consell d'Administració en el 
termini de trenta (30) dies naturals a partir de la data de tramesa de l'Oferta 
i en la forma abans referida. En la seva comunicació, els accionistes 
interessats hauran d'indicar les accions en les quals hi ha interessats i, a 
més, si estan interessats en adquirir un nombre superior d'accions a què els 
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correspon pel mer exercici del seu Primer Dret de Preferència (el "Segon 
Dret de Preferència"). En tal cas, hauran d'indicar el nombre d'accions 
que estan disposats a adquirir per al cas que les accions ofertes en venda 
no haguessin estat cobertes naturalment després del Primer Dret de 
Preferència. 

Transcorregut el termini de trenta (30) dies naturals a què es refereix el 
paràgraf anterior, el Consell d'Administració atribuirà les accions en venda 
entre aquells accionistes que hagin exercit el seu Primer Dret de 
Preferència i, si fos necessari, el seu Segon Dret de Preferència, en els 
termes abans indicats. 

En el supòsit que el Primer Dret de Preferència i el Segon Dret de 
Preferència s'exercités per més d'un accionista, les accions es transmetran 
entre ells, en el termini al que fa referència el paràgraf següent, a prorrata 
de la seva participació en el capital social, arrodonint-se el nombre 
d'accions a l'alça a fi d'evitar que les accions s'atribueixin en copropietat a 
diversos accionistes i, si això no fos possible, per ser menor el nombre 
d'accions ofertes en venda que els drets de preferència exercitats, per 
sorteig. 

La transmissió efectiva de les accions en exercici del Primer Dret de 
Preferència i el Segon Dret de Preferència s'haurà de formalitzar en la 
forma i terminis que es detallen a continuació: 

(a) si l'exercici dels drets de preferència descrits cobreix totes les 
accions ofertes en venda en relació amb una Notificació concreta, 
en el termini màxim de quinze (15) dies naturals a comptar des de 
l'acabament del termini de trenta (30) dies abans referit, a la seu 
social de la Societat i mitjançant l'endós directe de les accions en 
qüestió pel Transmissor a favor del o dels compradors contra 
pagament del preu corresponent; i 

(b) si l'exercici dels drets de preferència descrits no cobreix totes les 
accions ofertes en venda en relació amb una Notificació concreta, 
la transmissió només es formalitzarà si com a conseqüència de 
l'exercici de la resta de drets de preferència que es regulen en 
aquest article es cobreixen totes les accions ofertes en venda. 

En tal cas, la transmissió es formalitzarà en el termini màxim de 
quinze (15) dies naturals a comptar des de l'acabament del termini 
referit en l'apartat (iii) o (iv) següent segons el cas, a la seu social 
de la Societat i mitjançant l'endós directe de les accions en qüestió 
pel Transmissor a favor del o dels compradors contra pagament del 
preu corresponent. 
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(iii)  Si del Primer i Segon Dret de Preferència no es cobrissin totes les accions 
ofertes en venda en relació amb una o més Notificacions de les incloses en 
l'Oferta, el Consell d'Administració oferirà als accionistes de l'altra Classe 
la possibilitat d'adquirir-les. Per a això, els remetrà una comunicació en el 
termini de cinc (5) dies, a comptar des de l'acabament del termini de trenta 
(30) dies anterior, per a que, en un termini improrrogable de trenta (30) 
dies naturals, puguin exercir el seu Primer Dret de Preferència Subsidiari 
i, si estiguessin interessats, el Segon Dret de Preferència Subsidiari. Per a 
això, hauran de remetre al Secretari del Consell d'Administració la 
corresponent carta certificada amb justificant de recepció o, en el seu cas, 
un correu electrònic, indicant l'exercici del Primer Dret de Preferència 
Subsidiari i, en el seu cas, el nombre d'accions que són en disposició 
d'adquirir en exercici del Segon Dret de Preferència Subsidiari i la 
Notificació que les esmentades accions es refereixin. 

Transcorregut el termini de trenta (30) dies naturals a què es refereix el 
paràgraf anterior, el Consell d'Administració atribuirà les accions en venda 
entre aquells accionistes que hagin exercit el seu Primer Dret de 
Preferència Subsidiari i, si fos necessari, el seu Segon Dret de Preferència 
Subsidiari, en els termes abans indicats. 

En el supòsit de que el Primer Dret de Preferència Subsidiari i el Segon 
Dret de Preferència Subsidiari s'exercités per més d'un accionista, les 
accions es transmetran entre ells, en el termini al que fa referència el 
paràgraf següent, a prorrata de la seva participació en el capital social, 
arrodonint-se el nombre d'accions a l'alça a fi d'evitar que les accions 
s'atribueixin en copropietat a diversos accionistes i, si això no fos possible, 
per ser menor el nombre d'accions ofertes en venda que els drets de 
preferència exercitats, per sorteig. 

La transmissió efectiva de les accions en exercici del Primer Dret de 
Preferència Subsidiari i el Segon Dret de Preferència Subsidiari s'haurà de 
formalitzar en la forma i terminis que es detallen a continuació: 

(a) si l'exercici dels drets de preferència descrits junt, en el seu cas, 
amb l'exercici del Primer i del Segon Dret de Preferència, 
cobreixen totes les accions ofertes en venda en relació amb una 
Notificació concreta, en el termini màxim de quinze (15) dies 
naturals a comptar des de l'acabament del termini de trenta (30) 
dies abans referit, a la seu social de la Societat i mitjançant l'endós 
directe de les accions en qüestió pel Transmissor a favor del o dels 
compradors contra pagament del preu corresponent; i 

(b) si l'exercici dels drets de preferència descrits junt, en el seu cas, 
amb l'exercici del Primer i del Segon Dret de Preferència, no 
cobreixen totes les accions ofertes en venda en relació amb una 
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Notificació concreta, la transmissió només es formalitzarà si com 
a conseqüència de l'exercici del dret de preferència conferit a favor 
de la Societat en virtut de l'apartat (iv) següent es cobreixen totes 
les accions ofertes en venda. 

En tal cas, la transmissió es formalitzarà en el termini màxim de 
quinze (15) dies naturals a comptar des de l'acabament del termini 
referit en l'apartat (iv) següent, a la seu social de la Societat i 
mitjançant l'endós directe de les accions en qüestió pel 
Transmissor a favor del o dels compradors contra pagament del 
preu corresponent. 

L'adquisició d'accions com a conseqüència d'aquest Primer i Segon Dret 
de Preferència Subsidiari suposarà la conversió automàtica de les accions 
adquirides en la classe d'accions titularitat de l'accionista adquirent. En tal 
cas, el Consell d'Administració de la Societat vindrà obligat a incloure en 
l'ordre del dia de la següent junta general d'accionistes que se celebri els 
acords necessaris per reflectir l'esmentada conversió als estatuts socials de 
la Societat. 

(iv) Si, després de l'exercici (o no exercici) del Primer i Segon Dret de 
Preferència pels accionistes de cada Classe, totes o part de les accions 
ofertes en venda pel Transmissor de cada una de les Notificacions incloses 
en l'Oferta no haguessin estat adquirides, el Consell d'administració 
disposarà d'un termini addicional de quinze (15) dies per adquirir les 
accions en qüestió en autocartera per a la Societat, sempre i quan això sigui 
possible d'acord amb les previsions legals en matèria d'autocartera. 

La transmissió efectiva de les accions s'haurà de formalitzar en els quinze 
(15) dies següents a l'acabament del termini de quinze (15) dies abans 
referit, sempre que amb l'exercici del dret de Preferència per la Societat es 
cobreixin totes les accions ofertes en venda pel Transmissor en qüestió, a 
la seu social de la Societat i mitjançant l'endós directe de les accions en 
qüestió pel Transmissor a favor de la Societat contra pagament del preu 
corresponent. 

(v) Transcorregut el termini referit en el paràgraf (iv) anterior per a l'exercici 
del dret d'adquisició preferent sense que els accionistes i/o la Societat 
hagin exercitat el seu dret de preferència o si els drets de preferència 
descrits no cobreixen totes les accions ofertes en venda, el Transmissor 
serà lliure per transmetre les accions en els termes i condicions que resultin 
de la Notificació, dins del termini màxim de dos (2) mesos comptats des 
del dia en què el Secretari del Consell d'Administració li hagi comunicat 
la falta d'exercici dels drets d'adquisició preferents regulats en aquest 
article 7.1.2 (o bé que l'exercici del mateix no cobreix amb totes les accions 
ofertes en venda). 
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En el supòsit de què transcorregut el termini de dos (2) mesos abans referit, 
el Transmissor no hagués transmès les accions ofertes en venda, perdrà el 
seu dret a efectuar la transmissió i haurà de, per dur-la a terme, iniciar de 
nou els tràmits previstos en aquest article. 

(vi) En cas d'exercici de qualsevol dels drets d'adquisició preferent regulats en 
aquest article, el preu de transmissió de les accions ofertes en venda, la 
forma de pagament i les altres condicions de l'operació seran els 
convingudes i comunicades a la Societat pel Transmissor en la Notificació. 
En els casos en els quals la transmissió projectada anés a títol onerós 
diferent a la compravenda o a títol gratuït, el preu d'adquisició serà el fixat 
de comú acord entre les parts i, en el seu defecte, el valor raonable de les 
accions el dia en què s'hagués comunicat a la Societat el propòsit de 
transmetre. S'entendrà per valor raonable el que determini un auditor de 
comptes diferent a l'auditor de la Societat designat a tal efecte pels 
administradors d'aquesta. 

En el supòsit que durant qualsevol dels Períodes de Referència es rebin 
Notificacions referides a accions que, en el seu conjunt, representin un percentatge 
igual o superior al tres (3) per cent del capital social, els membres del Consell 
d'Administració podran avançar la data de remissió de l'Oferta, si així ho 
consideren convenient. 

7.1.3. La transmissió de drets de subscripció preferent se sotmetrà a les mateixes regles 
aplicables a la transmissió d'accions, llevat de pel referit (i) al termini de 
comunicació per al seu exercici, que es realitzarà quan sigui necessari; i (ii) al dret 
d'adquisició preferent a favor de la Societat regulat en l'apartat 7.1.2 (iv), que no 
existirà. 

7.2. Règim de la transmissió mortis causa 

En cas de transmissió mortis causa els accionistes de cada classe i, 
subsidiàriament, la Societat tindrà un dret d'adquisició preferent en els termes 
previstos a l'article 124.2 de la Llei de Societats de Capital, per al qual se seguirà 
el procediment de notificacions previst en l'apartat 7.1 anterior. 

7.3. Règim de la transmissió forçosa d'accions 

En cas de transmissió forçosa de les accions de la Societat s'estarà al disposat en 
l'apartat 7.2 anterior. 

7.4. Incompliment de les disposicions estatutàries 

En cas d'infracció de les normes establertes al present article la Societat no 
reputarà com a vàlida la transmissió efectuada en tant no es compleixin els 
requisits establerts, i per tant l'eventual adquirent de les accions no serà considerat 
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accionista de la mateixa. 

Article 8è. - Usdefruit, copropietat, penyora i embargament 

En cas d'usdefruit, copropietat, penyora i embargament de les accions, s'estarà al disposat 
en la legislació la qual cosa resulti d'aplicació en cada moment. 

Títol  III 

Del govern de la Societat 

Article 9è. - Òrgans de Govern de la Societat 

La Societat estarà regida i administrada per la junta general d'accionistes i pel Consell 
d'Administració. 

Capítol I 

De la Junta General de Accionistes 

Article 10è. - Junta general 

Correspondrà als accionistes constituïts en junta general decidir, per la majoria que 
s'estableix als presents estatuts, segons els casos, sobre els assumptes que siguin 
competència legal d'aquesta. Cada acció dóna de dret en un vot. 

Tots els accionistes, fins i tot els dissidents i els que no hagin participat en la reunió, 
quedaran sotmesos als acords de la junta general, sense perjudici dels drets i accions que 
la llei els reconeix. 

Article 11è. - Caràcter de la junta: juntes generals ordinàries i extraordinàries 

Les juntes generals podran ser ordinàries o extraordinàries, i hauran de ser convocades per 
l'òrgan d'administració. 

La junta general ordinària, prèviament convocada a l'efecte, es reunirà necessàriament dins 
dels sis (6) primers mesos de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar, en el seu 
cas, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. No obstant 
això, la junta general ordinària serà vàlida encara que hagi estat convocada o se celebri fora 
de termini. 

Totes les altres juntes tindran el caràcter d'extraordinàries. 

No obstant això, la Junta General, encara que hagi estat convocada amb el caràcter 
d'ordinària, podrà deliberar també i decidir sobre qualsevol assumpte de la seva 
competència que hagi estat inclòs en la convocatòria o que no necessiti de l'esmentada 
inclusió. 
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Article 12è. - Obligació de convocar. Convocatòria judicial 

El Consell d'Administració convocarà la junta general quan ho estimi convenient als 
interessos socials i, necessàriament, quan ho sol·liciti un nombre d'accionistes que 
representi, almenys, un zero amb zero cinc per cent (0,05%) del capital social, expressant 
a la sol·licitud els assumptes a tractar. En aquest cas, la junta general haurà de ser 
convocada per celebrar-se dins dels dos (2) mesos següents a la data en la qual s'hagués 
requerit notarialment el Consell d'Administració per a la convocatòria, havent d'incloure's 
necessàriament en l'ordre del dia els assumptes que haguessin estat objecte de sol·licitud. 

Si la junta general ordinària o les juntes generals previstes en aquests estatuts no fossin 
convocades dins del corresponent termini legal o de manera estatutària establert, podrà 
ser-ho, a sol·licitud de qualsevol soci, pel jutge del mercantil del domicili social, i prèvia 
audiència dels membres del Consell d'Administració. 

Article 13è. - Forma de la convocatòria 

La convocatòria pel Consell d'Administració, tant per a les juntes generals ordinàries com 
per a les extraordinàries, es farà mitjançant la inserció del corresponent anunci en la 
pàgina web de la Societat. L'anunci s'haurà d'inserir en la web corporativa, almenys, un 
(1) mes abans de la data fixada per a la celebració de la junta. 

La convocatòria de la junta general expressarà, almenys, el nom de la Societat, el lloc i la 
data de la reunió en primera convocatòria, tots els assumptes que han de tractar-se, el 
càrrec de la persona o persones que realitzin la convocatòria i, quan així ho exigeixi la 
llei, el dret dels accionistes d'examinar a través de la documentació i/o informació inserida 
en la pàgina web corporativa i, en el seu cas, d'obtenir de forma gratuïta i immediata, els 
documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la junta i els informes tècnics 
establerts en la llei. Podrà així mateix fer-se constar el lloc i la data en la qual, si procedís, 
es reunirà la junta en segona convocatòria. Entre la primera i la segona convocatòria haurà 
d'intervenir, almenys, un termini de vint-i-quatre (24) hores. 

Els accionistes que representin, almenys, el zero amb zero cinc per cent (0,05%) del 
capital social, podran sol·licitar que es publiqui en la web corporativa de la Societat un 
complement a la convocatòria de la junta general, incloent un o més punts de l'ordre del 
dia. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant notificació fefaent que haurà de 
rebre's al domicili social dins dels cinc (5) dies següents a la data d'inserció en la web 
corporativa de la Societat de l'anunci de la convocatòria. 

El complement de la convocatòria s'haurà de publicar en la web corporativa de la Societat 
amb quinze (15) dies d'antelació com a mínim a la data establerta per a la reunió de la 
junta. La falta de publicació del complement de la convocatòria en el termini legalment 
fixat serà causa de nul·litat de la junta. 
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El disposat en aquest article s'entendrà modificat en conseqüència quan una disposició 
legal exigeixi requisits diferents per a les juntes que tractin d'assumptes determinats, en 
el cas dels quals s'haurà d'observar l'específicament establert en la llei. 

Article 14è. - Assistència i representació 

14.1 Tots els accionistes, inclosos els que no tinguin dret de vot, tindran dret 
d'assistència a les juntes generals. 

L'exercici del susdit dret d'assistència es realitzarà en els termes que resulten 
d'aquests Estatuts Socials, així com del reglament intern de la junta general que, 
en cada moment, hagi estat aprovat per la junta general d'accionistes de la Societat 
a proposta del Consell d'Administració (d'ara endavant, el "Reglament de la 
Junta"). 

Una còpia del Reglament de la Junta s'inserirà en la pàgina web corporativa de la 
Societat i, a més, estarà a disposició dels accionistes al domicili social. 

 
14.2 Els accionistes que desitgin assistir a les juntes generals s'hauran de proveir 

prèviament de la targeta d'assistència, document acreditatiu que serà expedit al 
seu nom al domicili social o a qualsevol de les oficines de la Societat dins del 
termini que s'iniciarà el dia de publicació de la convocatòria i en finalitzarà cinc 
(5) dies naturals abans de la data fixada per a la seva celebració. En tot cas, els 
accionistes que tinguin inscrites les seves accions en el llibre registre d'accions 
nominatives amb cinc (5) dies d'antelació a la celebració de la junta tindran dret 
d'assistència, sense perjudici que hagin d'obtenir prèviament la targeta 
d'assistència en els termes indicats i en els que es detallen al Reglament de la 
Junta. 

14.3 Els accionistes que hagin obtingut la targeta d'assistència en la forma prevista en 
el paràgraf anterior, podran atorgar la seva representació únicament a favor d'un 
altre accionista, utilitzant les clàusules previstes a l'efecte a la pròpia targeta 
d'assistència. Aquesta delegació, en forma escrita i expressa per a cada junta 
general, haurà de quedar registrada a l'oficina de la Societat que hagi expedit la 
targeta d'assistència, amb una antelació mínima de cinc (5) dies naturals anteriors 
a la data fixada per a la celebració de la junta general. 

 La representació és sempre revocable. Perquè la revocació assorteixi efectes 
davant la Societat li haurà de ser notificada anteriorment a la celebració de la junta 
general. 

 En tot cas, l'assistència personal a la junta general de l'accionista representat tindrà 
valor de revocació. 

14.4  Podran assistir la junta general, amb veu però sense vot, el President de la 
Fundació de l'Agrupació Amci, els directors i gerents. 
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Article 15è. - Constitució 

15.1 La junta general d'accionistes quedarà vàlidament constituïda en primera 
convocatòria quan els accionistes presents o representats posseeixin, almenys, el 
quaranta-cinc per cent (45%) del capital subscrit amb dret de vot. 

 Malgrat l'establert en el paràgraf immediat anterior, els acords relatius a la 
separació del càrrec dels administradors i/o a l'exercici de l'acció social de 
responsabilitat podran adoptar-se vàlidament en primera convocatòria quan els 
accionistes presents o representats posseeixin, almenys, el vint-i-cinc per cent 
(25%) del capital subscrit amb dret de vot. 

 En segona convocatòria serà vàlida la constitució de la Junta sigui quin sigui el 
capital concurrent a la mateixa. 

15.2 Per a que la junta general ordinària o extraordinària pugui acordar vàlidament 
l'augment o la reducció del capital i qualsevol altra modificació dels estatuts 
socials, l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret d'adquisició 
preferent de noves accions, així com la transformació, la fusió, l'escissió o la 
cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger, serà necessària, 
en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes presents o representats que 
posseeixin, almenys, el cinquanta per cent (50%) del capital subscrit amb dret a 
vot. 

 En segona convocatòria serà suficient la concurrència del quaranta-cinc per cent 
(45%) de l'esmentat capital. 

Article 16è. - Lloc de celebració i taula de la junta  

Les juntes generals se celebraran al lloc que decideixi el Consell d'Administració i així es 
faci constar en la convocatòria de la junta general, sempre dins de la província en la qual 
la Societat tingui el seu domicili. Si en la convocatòria no figurés el lloc de celebració, 
s'entendrà que el lloc de celebració de la mateixa serà el domicili social. 

Sense perjudici d'això, les juntes universals se celebraran, en el seu cas, allà on es trobi la 
totalitat dels accionistes, sempre que es compleixin els requisits legals per a això. 

Seran President i Secretari de les juntes els que ho siguin del Consell d'Administració i, 
en el seu defecte, el Vicepresident i el Vicesecretari del consell, si n'hi hagués, i a falta 
d'aquests les persones que la pròpia junta elegeixi. 

Només es podrà deliberar i votar sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia, llevat 
d'en els supòsits legalment previstos. 

Correspon al President de la junta general dirigir les deliberacions, concedir l'ús de la 
paraula i determinar el temps de durada de les successives intervencions. 
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En totes les altres coses, com verificació d'assistents i dret d'informació de l'accionista, 
s'estarà a l'establert en la llei. 

Article 17è. - Adopció d'acords  

Els acords es prendran per majoria simple dels vots dels accionistes presents o 
representats en la reunió de la junta general, llevat d'en els supòsits en els quals s'estableixi 
per llei una majoria diferent. 

Sense perjudici de l'establert en el paràgraf immediat anterior, l'aprovació dels acords 
relatius a les següents matèries requerirà en tot cas el vot favorable de, almenys, el 
noranta-vuit per cent (98%) dels vots dels accionistes presents o representats en la reunió 
de la corresponent junta general: 

 (i) la supressió del dret de preferència en augments del capital dineraris; 

(ii) el trasllat del domicili social de la Societat fora de la província de Barcelona; 

(iii) la modificació de la denominació social. 

(iv) la limitació del dret d'assistència a la junta general. 

(v) la modificació del Reglament de Funcionament de la Junta General d'Accionistes. 

(vi) la modificació del règim de transmissió d'accions establert a l'article 7è dels 
presents Estatuts anteriorment al dia 29 de juny de 2016. A partir de la data anterior, 
l'esmentada modificació estatutària estarà sotmesa al règim ordinari de majories 
previst al present article. 

(vii) la modificació del règim de l'òrgan consultiu. 

(viii) la modificació del present article. 

Article 18è. - Actes i certificacions  

De les reunions de la junta general s'estendrà acta al llibre portat a l'efecte. L'acta podrà 
ser aprovada per la pròpia junta general o, en el seu defecte, dins del termini de quinze 
(15) dies, pel president i dos interventors, un en representació de la majoria i un altre per 
la minoria. 

Les certificacions de les actes es faran conforme al previst al Reglament del Registre 
Mercantil. 
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Capítol II 

Del Consell d'Administració 

Article 19è. - Forma de l'òrgan d'administració i composició del mateix 

La Societat estarà administrada per un Consell d'Administració que estarà integrada per 
un mínim de tres (3) i un màxim de nou (9) consellers. Correspon a la junta general la 
fixació del nombre de membres dins d'aquests límits. 

Per desenvolupar el càrrec de conseller no es necessitarà ser accionista. 

Article 20è. - Convocatòria, constitució i representació 

El Consell d'Administració es reunirà quan ho requereixi l'interès de la Societat i, 
almenys, una (1) vegada al trimestre. 

El Consell d'Administració haurà de ser convocat pel President del mateix o el que actuï 
en el seu lloc, ja sigui per decisió pròpia o quan així ho sol·licitin dos (2) qualssevol dels 
consellers. Quan els consellers que haguessin sol·licitat la convocatòria d'una sessió del 
Consell d'Administració al President representin almenys un terç dels seus membres, i 
hagués transcorregut un mes sense que aquest hagués fet la convocatòria sense existir 
causa justificada, podran convocar-lo per si mateixos, indicant l'ordre del dia, per a la 
seva celebració a la localitat on radiqui el domicili social. 

La convocatòria s'efectuarà amb una antelació mínima de set (7) dies naturals a la data de 
celebració del mateix, mitjançant notificació escrita remesa a cada un dels consellers 
mitjançant correu certificat amb justificant de recepció, telegrama, fax, correu electrònic 
o per qualsevol altre procediment per escrit que asseguri la recepció de la convocatòria 
per tots els consellers al domicili que consti inscrit en el registre mercantil. No obstant 
això, quan raons d'urgència aconsellin celebrar consell d'administració, n'hi haurà prou 
que la convocatòria es realitzi amb una antelació mínima de tres (3) dies naturals respecte 
de la data prevista per a la reunió. 

La convocatòria inclourà almenys el dia i l'hora de celebració del mateix així com un 
ordre del dia temptatiu amb els assumptes que s'hauran de tractar en la reunió, sense 
perjudici de qualssevol altres que poguessin ser plantejats pels consellers en el transcurs 
de la mateixa. 

El Consell d'Administració es considerarà vàlidament constituït quan es presentin a la 
reunió, presents o representats, almenys, la majoria dels seus membres. 

Malgrat l'anterior, el Consell d'Administració podrà celebrar-se també i quedarà 
vàlidament constituït, sense necessitat de convocatòria prèvia, quan es presentin presents 
o representats la totalitat dels seus membres i aquests decideixin per unanimitat la 
celebració del mateix. 
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Seran vàlids els acords del Consell d'Administració adoptats en sessió celebrada per 
videoconferència o per conferència telefònica múltiple sempre que cap dels consellers no 
s'oposi a aquest procediment, disposin dels mitjans necessaris per a això, i es reconeguin 
recíprocament, la qual cosa s'haurà d'expressar a l'acta del consell i en la certificació que 
d'aquests acords s'expedeixi. En tal cas, la sessió del consell d'administració es 
considerarà única i celebrada al lloc del domicili social. 

Igualment serà vàlida la celebració del consell d'administració per escrit i sense sessió, 
sempre que cap conseller no s'oposi a aquest procediment. 

Qualsevol conseller pot conferir, per escrit, la seva representació a un altre conseller. 

Podran assistir a les sessions del Consell d'Administració de la Societat, amb veu però 
sense vot, el President de la Fundació de l'Agrupació Amci així com un representant dels 
treballadors de la Societat. 

Article 21è. - Adopció d'acords pel Consell d'Administració 

El consell d'administració adoptarà els seus acords per majoria absoluta dels membres 
assistents a la reunió llevat d'en aquells supòsits per als quals la llei exigeixi majories 
diferents. 

Cada conseller, incloent el President, tindrà un vot, sense perjudici de les delegacions de 
vot que puguin realitzar-se entre ells. El President del Consell d'Administració tindrà vot 
diriment en les votacions en cas d'empat. 

Les discussions i acords del Consell d'Administració es portaran a un llibre d'actes i cada 
acta serà firmada pel President i el Secretari de la reunió. 

Article 22è. - Càrrecs del Consell d'Administració 

Si la junta general no ho hagués fet, el Consell d'Administració nomenarà en el seu si un 
President i, si ho considera oportú, un o diversos Vicepresidents. Així mateix, i igualment 
si la junta general no ho hagués fet, nomenarà lliurement a la persona que hagi d'exercir 
el càrrec de Secretari i, si ho estima convenient, un Vicesecretari, que podran no ser 
consellers. 

Article 23è. - Durada de càrrecs 

Els administradors exerciran el seu càrrec durant el termini de sis (6) anys, podent ser 
reelegits, una o més vegades, per períodes d'igual durada. 

El nomenament caducarà quan, vençut el termini que el que els consellers fossin 
nomenats, s'hagi celebrat la junta general següent o hagués transcorregut el terme legal 
per a la celebració de la junta que hagi de resoldre sobre l'aprovació de comptes de 
l'exercici anterior. 
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Article 24è. - Remuneració dels administradors 

El càrrec d'administrador serà gratuït. S'exceptua de l'anterior les despeses de 
desplaçament i dietes de viatges incorreguts per a l'assistència als Consells 
d'Administració que, degudament justificats, seran reemborsats als administradors. 

Títol IV 

De l'exercici social 

Article 25è. - Exercici social 

L'exercici social començarà el primer de gener i acabarà el trenta-u de desembre de cada 
any. 

Per excepció, el primer exercici social començarà en la data en la qual la Societat obtingui 
la preceptiva autorització administrativa per part de la Direcció General d'Assegurances 
i Fons de Pensions i acabarà el trenta-u de desembre del mateix any. 

Títol  V 

Dels comptes anuals i de l'aplicació del resultat 

Article 26è. - Formulació dels comptes anuals 

El Consell d'Administració, dins del termini legal, formularà els comptes anuals, 
l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, així com, en el seu cas, els 
comptes i l'informe de gestió consolidats per a, una vegada revisats o informats pels 
auditors de comptes, quan sigui necessari, ser presentats a la junta general. 

A partir de la convocatòria de la junta general que vagi a decidir sobre els comptes anuals, 
qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els 
documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la mateixa així com, en el seu cas, 
l'informe de gestió i l'informe dels auditors de comptes. 

En la convocatòria es farà menció d'aquest dret. 

Article 27è. - Aplicació del resultat 

La junta general resoldrà sobre l'aplicació del resultat d'acord amb el balanç aprovat, 
distribuint, en el seu cas, dividends als accionistes en proporció amb el capital que hagin 
desemborsat, amb càrrec als beneficis o a reserves de lliure disposició, una vegada coberta 
la reserva legal, determinant les sumes que jutgi oportú per dotar els fons de les diferents 
classes de reserves voluntàries que acordi, complint les altres disposicions legals en 
defensa del capital social i respectant els privilegis que gaudeixin, en el seu cas, 
determinat tipus d'accions. 
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El Consell d'Administració o la junta general podran acordar la distribució de quantitats 
a compte de dividends, amb les limitacions i complint els requisits establerts en la llei. 

Títol VI 

De la dissolució i liquidació 

Article 28è. - Dissolució 

Resultaran d'aplicació a la dissolució de la Societat les normes de la Llei de Societats de 
Capital i aquelles previstes en la normativa d'ordenació de l'assegurança privada i, en 
especial, però sense caràcter limitador, les que resulten del Capítol III Secció Segona de 
la Llei d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades i del Capítol III Secció 
Segona del Reglament d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades. 

Article 29è. - Liquidació  

Resultaran d'aplicació a la liquidació de la Societat les normes de la Llei de Societats de 
Capital i aquelles previstes en la normativa d'ordenació de l'assegurança privada i, en 
especial, però sense caràcter limitador, les que resulten del Capítol III Secció Segona de 
la Llei d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades i del Capítol III Secció 
Tercera del Reglament d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades. 

 

Títol VII 

De la pàgina web corporativa 

Article 30è. - Pàgina web corporativa 

La pàgina web corporativa o seu electrònica de la Societat és www.agrupacio.es 

El Consell d'Administració podrà acordar la modificació, supressió i/o el trasllat de la 
pàgina web de la Societat sent necessari que els esmentats acords es facin constar al full 
obert a nom de la Societat en el Registre Mercantil i es publiquin al Butlletí Oficial del 
Registre Mercantil i en la pròpia pàgina web de la Societat en la qual hauran d'estar 
disponibles durant un termini de trenta (30) dies naturals a comptar des de la data de la 
seva inserció. 

De conformitat amb el previst a l'article 11 quáter de la Llei de Societats de Capital, les 
comunicacions entre la Societat i els seus accionistes, inclosa la remissió de documentació 
i informació, podran realitzar-se per correu electrònic quan l'accionista hagi facilitat la 
seva adreça electrònica a la Societat. 

Article 31è. - Publicacions en la pàgina web 
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La Societat garantirà la seguretat de la pàgina web, l'autenticitat dels documents publicats 
en aquesta pàgina, així com l'accés gratuït a la mateixa amb possibilitat de descàrrega i 
impressió de l'inserit en ella. 

Títol VIII 

De l'Òrgan Consultiu 

Article 32è. - Composició, naturalesa i competències de l'Òrgan Consultiu 

32.1 Els accionistes titulars de les Accions de Classe B tindran un òrgan de caràcter 
consultiu (l'Òrgan Consultiu") que desenvoluparà, de conformitat amb el previst 
en aquests Estatuts Socials, funcions assessores i que estarà integrat per un total 
d'onze (11) membres que seran elegits per un període de quatre (4) anys per 
votació entre i d'entre els accionistes titulars d'Accions de la Classe B. 

 Als efectes previstos en el paràgraf anterior, es convocarà específicament els 
accionistes titulars d'Accions de la Classe B de conformitat amb el previst a 
l'article 13è anterior, que elegiran els onze (11) membres de l'Òrgan Consultiu per 
majoria de vots. Cada Acció de la Classe B donarà dret a un (1) vot. 

 Els onze (11) accionistes titulars d'Accions de la Classe B següents als elegits, en 
vots rebuts, quedaran designats com a suplents. En cas de cessació o pèrdua de la 
condició d'accionista titular d'Accions de la Classe B d'algun dels membres de 
l'Òrgan Consultiu es designarà successivament els suplents que continuïn sent 
accionistes titulars d'Accions de la Classe B. Una vegada esgotada la llista de 
suplents, l'òrgan d'administració de la Societat convocarà una nova votació entre 
els accionistes titulars d'Accions de la Classe B per cobrir les vacants que puguin 
produir-se a l'Òrgan Consultiu i completar una nova llista d'onze (11) suplents. 

 El Director General de la Societat formarà també part de l'Òrgan Consultiu amb 
veu però sense vot. 

32.2 Tots els membres de l'Òrgan Consultiu, a més de tenir la condició d'accionistes de 
la Societat titulars d'Accions de la Classe B, hauran de mantenir almenys una 
pòlissa d'assegurança subscrita amb la Societat i estar al corrent de les seves 
obligacions amb la mateixa. 

32.3 L'Òrgan Consultiu designarà d'entre els seus membres un President, un 
Vicepresident, un Secretari i un Vicesecretari. Cada un dels membres de l'Òrgan 
Consultiu tindrà un vot. 

32.4 A l'exercici de les seves funcions assessores, l'Òrgan Consultiu s'haurà de reunir: 

(i) anualment, per conèixer sobre els estats de comptes i memòria anuals que 
vagin a sotmetre's pel Consell d'Administració a la junta general 
d'accionistes per a la seva aprovació; 
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(ii) per conèixer els projectes de modificació dels estatuts socials de la Societat 
que, en el seu cas, formuli el Consell d'Administració i, tot això, amb 
caràcter previ a què aquests siguin sotmesos a la consideració de la junta 
general d'accionistes; 

(iii) quan el Consell d'Administració ho requereixi per tractar qualsevol 
assumpte; 

(iv) per conèixer les propostes de fusió, escissió, transformació, alienació o 
cessió total de les carteres d'assegurances i dissolució de la Societat; i, a 
més, 

(v) sempre que sigui convocat pel seu President o ho sol·licitin cinc (5) 
qualssevol dels seus membres. 

 Del tractat i acordat en cada reunió de l'Òrgan Consultiu s'aixecarà l'oportuna acta, 
que haurà de ser firmada pel Secretari amb el Vistiplau del President.  

 L'Òrgan Consultiu podrà aprovar quantes altres normes de funcionament i 
actuació estimi oportunes.  

Article 33è. - Convocatòria, constitució i representació 

L'Òrgan Consultiu haurà de ser convocat pel President del mateix, ja sigui per decisió 
pròpia o quan així ho sol·licitin cinc (5) qualssevol dels seus membres. 

La convocatòria de l'Òrgan Consultiu s'efectuarà amb una antelació mínima de set (7) 
dies naturals a la data de celebració del mateix, mitjançant notificació escrita remesa a 
cada un dels seus membres mitjançant correu certificat amb justificant de recepció, 
telegrama, fax, correu electrònic o per qualsevol altre procediment per escrit que asseguri 
la recepció de la convocatòria per tots els membres de l'Òrgan Consultiu al domicili que 
consti inscrit en el Llibre Registre d'Accions Nominatives de la Societat. No obstant això, 
quan raons d'urgència aconsellin fer una reunió de l'Òrgan Consultiu, n'hi haurà prou que 
la convocatòria es realitzi amb una antelació mínima de tres (3) dies naturals respecte de 
la data prevista per a la reunió. 

La convocatòria inclourà almenys el dia i l'hora de celebració del mateix així com un 
ordre del dia amb els assumptes que s'hauran de tractar en la reunió, sense perjudici de 
qualssevol altres que poguessin ser plantejats pels seus membres en el transcurs de la 
mateixa. 

L'Òrgan Consultiu es considerarà vàlidament constituït quan es presentin a la reunió, 
presents o representats, almenys, la majoria dels seus membres. 

Malgrat l'anterior, l'Òrgan Consultiu podrà celebrar-se també i quedarà vàlidament 
constituït, sense necessitat de convocatòria prèvia, quan es presentin presents o 
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representats la totalitat dels seus membres i aquests decideixin per unanimitat la 
celebració del mateix. 

Seran vàlids els acords de l'Òrgan Consultiu celebrat per videoconferència o per 
conferència telefònica múltiple sempre que cap dels seus membres no s'oposi a aquest 
procediment, es disposin dels mitjans necessaris per a això, i es reconeguin 
recíprocament, la qual cosa s'haurà d'expressar a l'acta de la sessió de l'Òrgan Consultiu. 
En tal cas, la sessió de l'Òrgan Consultiu es considerarà única i celebrada al lloc del 
domicili social. 

Igualment serà vàlida la celebració de l'Òrgan Consultiu per escrit i sense sessió, sempre 
que cap dels seus membres no s'oposi a aquest procediment. 

Els membres de l'Òrgan Consultiu no podran assistir a les reunions ni votar en elles per 
mitjà de representant.  

Article 34è. - Adopció d'acords per l'Òrgan Consultiu 

Els acords s'adoptaran per majoria simple dels vots dels membres assistents a la reunió. 

Article 35è. - Durada de càrrecs 

La durada del càrrec seran de quatre (4) anys. 

Article 36è. - Remuneració dels membres de l'Òrgan Consultiu 

El càrrec de membre de l'Òrgan Consultiu serà gratuït. Sense perjudici de l'anterior, els 
membres de l'Òrgan Consultiu seran reemborsats per les despeses ordinàries i usuals de 
viatge, estada i manutenció en què incorrin com a conseqüència de la seva assistència a 
les reunions del mateix. 

 

*     *     *     *     * 

 


