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ESTATUTS 
 
 
 

TÍTOL I: DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURADA DE LA SOCIETAT 
 
 

ARTICLE 1.- La Societat es denomina AMSYR AGRUPACIÓ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. i es 
regirà per la Llei 30/1995 de 8 de novembre, pel Reial Decret 2486/1998, de 20 de novembre, 
per la vigent Llei de Societats Anònimes, per les disposicions que complementin, substitueixin, 
deroguin o modifiquin les esmentades normes i per aquests Estatuts. 
 
Té el seu domicili a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), estant facultada la Junta General 
d'accionistes per canviar-lo i l'Administració Social per establir sucursals i delegacions, 
agències i representacions, amb subjecció a la legislació vigent.  

 
 
ARTICLE 2.- La societat té per objecte l'activitat asseguradora mitjançant la pràctica de les 
operacions d'assegurança en els rams de: accidents i malaltia (inclosa l'assistència sanitària).  
 
El seu àmbit d'actuació inclou tot el territori de l'Estat Espanyol i la resta de l'Espai Econòmic 
Europeu. 
 
 
ARTICLE 3.- La societat serà de durada indefinida, tenint la Junta General Extraordinària la 
facultat de fixar un límit a la mateixa o acordar la seva dissolució d'acord amb l'establert en 
aquests Estatuts.  
 
 

TÍTOL II: CAPITAL SOCIAL - ACCIONS 
 
 

ARTICLE 4.- El capital social es fixa en NOU MILIONS CINQUANTA QUATRE MIL QUATRE-CENTS 
VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS D’EURO  (9.054.485,70), representat per 
cent cinquanta mil sis-centes cinquanta-set (150.657) accions ordinàries, nominatives, de 
60,10 EUROS de valor nominal cada una d'elles, numerades de l'1 al 150.657 ambdues 
inclusivament, subscrites en la seva totalitat i desemborsades en el seu 100%. 
Les accions estaran representades per mitjà de títols que podran incorporar una o més 
accions de la mateixa sèrie, estaran numerades correlativament, s'estendran en llibres 
talonaris, contindran com a mínim les mencions exigides per la Llei i aniran firmades per un 
Administrador, la firma del qual podrà figurar impresa mitjançant reproducció mecànica, 
complint-se el disposat en la Llei. L'accionista tindrà dret a rebre els títols que li corresponguin 
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lliures de despeses. 
Les accions figuraran en un Llibre Registre que portarà la Societat en el qual s'inscriuran les 
successives transferències, així com la constitució de drets reals sobre aquelles en la forma 
determinada en la Llei. L'Administració Social podrà exigir els mitjans de prova que estimi 
convenients per acreditar la transmissió de les accions o la regularitat de la cadena dels 
endossos prèviament a la inscripció de la transmissió al Llibre Registre. 
Mentre no s'hagin imprès i lliurat els títols, l'accionista tindrà dret a obtenir certificació de les 
accions inscrites al seu nom.  
La societat podrà emetre resguards provisionals i títols múltiples, en les condicions i amb els 
requisits previstos en la Llei. 
En el supòsit que la societat emeti en el futur accions representades per anotacions en 
compte o que les actuals accions passin a aquest sistema de representació, s'aplicaran les 
normes de la Llei del Mercat de Valors i de la Llei de Societats Anònimes. 
Les Accions són lliurement negociables, sense perjudici del disposat a l'Article 6 d'aquests 
Estatuts, regint-se la seva transmissió per l'establert en la Llei i Disposicions 
Complementàries. 
 
 

 ARTICLE 5.- En els augments de capital social amb emissió de noves accions, ordinàries o 
privilegiades, els antics accionistes i els titulars de les obligacions convertibles podran 
exercitar, dins del termini que a aquest efecte els concedeixi l'administració de la societat, 
que no serà inferior a un mes des de la publicació de l'anunci d'oferta de subscripció al Butlletí 
Oficial del Registre Mercantil, el dret a subscriure en la nova emissió un nombre d'accions 
proporcional al valor nominal de les accions que posseeixin o de les quals correspondrien als 
titulars d'obligacions convertibles d'exercitar en aquell moment la facultat de conversió.  
 

 

ARTICLE 6. - L'accionista que pretengui transmetre a qualsevol altra persona, sigui o no 
accionista, la totalitat o part de les accions que sigui titular, les haurà d'oferir prèviament en 
venda als restants accionistes, per carta certificada dirigida a l'Òrgan d'Administració, 
expressant el nombre d'accions que desitgi transmetre, el preu per acció, el nom del 
presumpte adquirent i les altres circumstàncies de l'operació. 
 
L'Òrgan d'Administració, dins dels 15 dies següents a la recepció de la carta certificada, 
comunicarà per igual procediment als altres accionistes l'oferiment d'accions. Aquests, en el 
termini de 30 dies comptats a partir de la data en què hagin rebut aquella comunicació 
manifestaran, a l'Òrgan d'Administració, per la mateixa via, el seu desig d'adquirir la totalitat 
o part de les accions ofertes i la seva conformitat o disconformitat amb el preu. Si 
transcorregut l'esmentat termini l'Òrgan d'Administració no ha rebut cap comunicació de 
compra, ho farà saber a l'oferent dins dels 14 dies següents, qui des d'aquell moment i durant 
un termini màxim de 3 mesos, queda en llibertat per transmetre les accions ofertes en venda, 
sempre que la transmissió es realitzi a les mateixes persones i en els termes i condicions 
especificats en l'oferta. 
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En el cas que l'oferta hagi estat acceptada pels altres accionistes, quant a les accions a 
transmetre i al preu, si fossin diversos els acceptants l'adquisició es realitzarà per aquests en 
proporció amb el nombre d'accions de la Societat que siguin titulars, tret de pacte exprés 
entre els esmentats acceptants en contrari. 
 
Si no s'acceptés l'oferta en quant al preu, aquest serà fixat, en el seu valor comptable d'acord 
amb els estats financers de la Societat determinats per l'Auditor de Comptes de la Societat i 
si la Societat no estigués obligada a la verificació dels Comptes Anuals, per l'Auditor que a 
sol·licitud de qualsevol interessat anomeni el Registrador Mercantil del domicili social. 
 
Si l'accionista oferent no acceptés el preu així fixat podrà retirar l'oferta sent a càrrec d’ell, 
totes les despeses derivades de l'expressada intervenció. Igualment l'accionista oferent podrà 
retirar l'oferta si la mateixa no hagués estat acceptada en quant a la totalitat de les accions 
ofertes, sinó només respecte a part d'aquestes.  
 
En el supòsit d'acceptació de l'oferta, la transmissió d'accions s'haurà de realitzar dins dels 35 
dies següents a la recepció de la comunicació de compra que es va haver de realitzar a l'Òrgan 
d'Administració. Transcorregut l'esmentat termini l'oferent quedarà en llibertat per 
transmetre les accions en les mateixes condicions i termini que si no hagués existit 
l'esmentada comunicació. 
 
Quan l'adquisició de les accions s'hagi produït com a conseqüència d'un procediment judicial 
o administratiu d'execució, per rebutjar la inscripció de la transmissió el Llibre Registre 
d'Accions Nominatives, la Societat haurà de presentar un adquirent de les accions o oferir-se 
a adquirir-les ella mateixa pel valor real en el moment en què es va sol·licitar la inscripció, 
d'acord amb el previst per la Llei. 
 
En cas de transmissions mortis causa a persona que no sigui accionista, cònjuge o descendent 
d'accionista, l'hereu o legatari ho notificarà a l'Òrgan d'Administració, el qual durà a terme 
l'establert en el paràgraf 1 i 2 d'aquest article. 
 
Si cap accionista no desitgés adquirir-les, l'hereu o legatari consolidarà la seva adquisició i serà 
admès com a accionista. 
 
S'entendrà com a valor real el que determini l'Auditor de Comptes de la Societat. 
 
 
ARTICLE 7.- Cada acció confereix al seu titular legítim la condició de soci i li atribueix els drets 
reconeguts en la Llei i en aquests Estatuts, i entre altres, els següents: 
 
A) El de participar, proporcionalment, en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni 
resultant de la liquidació en la forma i manera previstes en aquests Estatuts. 
 
B) El dret de subscripció preferent en l'emissió de noves accions o d'obligacions convertibles 
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en accions, tret del disposat en el art.159 de la Llei de Societats Anònimes. 
 
C) El d'assistir i, respecte a les accions amb dret a vot, votar en les Juntes Generals d'acord 
amb el disposat en aquests Estatuts i en la Llei, exercint en elles quants drets estatutaris i 
legals corresponguin als accionistes. 
 
D) El d'impugnar els acords socials. 
 
E)  El d'informació. 
 

 
TÍTOL III: ÒRGANS DE LA SOCIETAT, JUNTA GENERAL 

 
 
ARTICLE 8.- Correspon als accionistes constituïts en Junta General decidir per majoria en els 
assumptes que siguin competència legal d'aquesta. 
 
Tots els socis, 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. 
 
En el supòsit que la societat sigui unipersonal, el soci únic exercirà les competències de la 
Junta General, en aquest cas les seves decisions es consignaran en acta, sota la seva firma o 
la del seu representant, podent ser executades i formalitzades pel mateix soci o pels 
administradors de la societat. 
 
 
ARTICLE 9.- Les Juntes Generals d'accionistes podran ser ordinàries o extraordinàries. 
És ordinària la que prèvia convocatòria, s'ha de reunir necessàriament dins dels sis 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. 
 
Totes les altres Juntes tindran el caràcter d'extraordinàries i se celebraran quan les convoqui 
l'Òrgan d'Administració, sempre que l'estimi convenient als interessos socials o quan el 
sol·liciti un nombre de socis titulars, de, almenys un cinc per cent del capital social, expressant 
a la sol·licitud els assumptes a tractar en la Junta procedint en la forma determinada en la Llei 
de Societats Anònimes. 
 
Malgrat la Junta General, encara que hagi estat convocada amb el caràcter d'ordinària, podrà 
també deliberar i decidir sobre qualsevol assumpte de la seva competència que hagi estat 
inclòs en la convocatòria i previ compliment de l'article 144 de la Llei de Societats Anònimes, 
en el seu cas. 
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ARTICLE 10.- La convocatòria, tant per a les Juntes Generals Ordinàries com per a les 
extraordinàries es realitzarà mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre 
Mercantil i en un dels diaris de més circulació a la província en la qual la Societat tingui el seu 
domicili, almenys quinze dies abans de la data fixada per a la celebració de la Junta. Si es 
tractés de la Junta de Fusió, amb un mes d'antelació. 
L'anunci expressarà la data de la reunió en primera convocatòria, tots els assumptes que han 
de tractar-se i, quan així ho exigeixi la Llei, el dret dels accionistes d'examinar al domicili social 
i, en el seu cas, 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 la data en la qual, si procedís, es reunirà la Junta en segona convocatòria. 
 
Entre la primera i la segona haurà de transcórrer, almenys un termini de 24 hores. 
 
El disposat en aquest article quedarà sense efecte quan la disposició legal exigeixi requisits 
diferents per a Juntes que tractin d'assumptes determinats, en aquest cas s'haurà d'observar 
l'específicament establert. 
 
Els requisits establerts en la Llei seran exigits quan hagin de ser presos acords que afectin a 
diverses classes d'accions conforme a l'article 148 de la Llei, a les accions sense vot, o només 
a una part de les accions pertanyents a la mateixa classe. 
 
Podrà celebrar-se vàlidament la Junta General Ordinària o Extraordinària, sense necessitat de 
prèvia convocatòria, sempre en què es trobi present tot el capital desemborsat i els assistents 
acceptin per unanimitat la celebració de la Junta. 
 
 
ARTICLE 11.- Quan totes les accions siguin nominatives l'Administració Social podrà, en els 
casos permesos per la Llei, suplir les publicacions establertes legalment per una comunicació 
escrita a cada accionista o interessat, complint en aquest cas el disposat per la Llei. 
 
Serà requisit essencial per assistir que l'accionista tingui inscrita la titularitat de les seves 
accions en el llibre registre d'accions de la Societat amb cinc dies d'antelació a aquell en què 
hagi de celebrar-se la Junta. 
 
Els administradors hauran d'assistir a les Juntes Generals. Podran també assistir la Junta 
General, els Directors, Gerents, Tècnics i altres persones que tinguin interès en la bona marxa 
dels assumptes socials. 
Tot accionista que tingui de dret a assistir podrà fer-se representar en la Junta General per 
mitjà d'una altra persona, encara que aquesta no sigui accionista, en la forma i amb els 
requisits establerts a l'article 106 de la Llei, respectant el disposat a l'article 108 de la Llei. 
 
 
ARTICLE 12.- La Junta General quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan 
els accionistes presents o representats, tinguin almenys el vint-i-cinc per cent del capital social 
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amb dret a vot. En segona convocatòria serà vàlida la constitució, qualsevol que sigui el capital 
concurrent a la mateixa. 
 
Perquè la Junta General Ordinària o Extraordinària, pugui acordar vàlidament l'emissió 
d'obligacions, l'augment o la disminució del capital, la transformació, fusió o escissió de la 
Societat, i en general, qualsevol modificació dels Estatuts Socials, serà necessari, en primera 
convocatòria, la concurrència d'accionistes presents o representats, que tinguin almenys, el 
cinquanta per cent del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, serà suficient 
la concurrència del vint-i-cinc per cent de l'esmentat capital, si bé, quan assisteixin accionistes 
que en representin menys del cinquanta per cent del capital subscrit amb dret a vot, els 
acords a què es refereix el present paràgraf només podran adoptar-se vàlidament amb el vot 
favorable dels dos terços del capital present o representat en la Junta. 
 
En el cas de dissolució s'estarà al disposat en l'art. 260.1.1 i 262.2 de la Llei de Societats 
Anònimes. 
 
 
ARTICLE 13.- Les Juntes Generals se celebraran a la localitat on la Societat tingui el seu 
domicili. 
Seran President i Secretari de les Juntes Generals aquells que ho siguin del Consell 
d'Administració i en el seu defecte, qui designi la mateixa Junta. 
Només es podrà deliberar i votar sobre els assumptes inclosos en la convocatòria, tret del 
previst en la Llei per a l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra els Administradors, 
dret de separació i qualssevol altres de previstos en la Llei. 
Correspon al President dirigir les deliberacions, concedir l'ús de la paraula i determinar el 
temps de durada de les successives intervencions. 
Els acords es prendran per majoria de capital present o representat, tret de disposició legal 
en contrari. 
Cada acció dóna dret a un vot. 
L'accionista que es trobés en mora en el pagament dels dividends passius no podrà exercir el 
dret de vot. 
En tots els altres temes, verificació d'assistents, votació i dret d'informació de l'accionista, 
s'estarà a l'establert en la Llei. 
 
 
ARTICLE 14.- De les reunions de la Junta General s'estendrà Acta al Llibre portat a l'efecte. 
L'Acta podrà ser aprovada per la mateixa Junta General o en el seu defecte, dins del termini 
de quinze dies pel President i dos Interventors, un en representació de la majoria i un altre 
per la minoria. 
El Secretari aixecarà les Actes, que firmarà amb el President i lliurarà, amb el Vistiplau del 
President, certificacions de les mateixes i els seus acords. 
Els acords de les Juntes Generals seran executius a partir de la data de l'aprovació en legal 
forma de l'Acta en què constin. 
La formalització en instrument públic dels acords socials correspon a les persones que tinguin 
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facultats per certificar-los, sense necessitat de delegació expressa. 
 

 
ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ 

 
ARTICLE 15.- La gestió activa i constant de la Societat i la seva representació en judici i fora 
d'ell, estarà encarregada a un Consell d'Administració format per un mínim de tres i un màxim 
de nou membres.  
 
Els consellers seran nomenats per la Junta General i no necessitaran ser accionistes, excepte 
en el cas de nomenament per cooptació de conformitat amb el previst a l'art. 138 del Text 
Refós de la Llei de Societats Anònimes.  
 
Els consellers seran nomenats per un termini màxim de cinc anys, però podran ser reelegits 
per la Junta una o més vegades i per períodes d'igual durada màxima.  
 
No podran ocupar alts càrrecs les persones declarades incompatibles en les mesures i 
condicions previstes en la Legislació vigent i en especial les determinades en la Llei 
d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades i els seus Reglaments i Disposicions 
Complementàries. 
 

 
ARTICLE 16.- L'Administració de la Societat assumirà sense limitació ni reserva els més amplis 
poders per administrar, regir i governar la Societat, i en nom seu, fer tot allò que per aquests 
Estatuts o per les Lleis, no es trobi especialment reservat a la Junta General. 

 
 

ARTICLE 17.- El Consell es reunirà, almenys, una vegada al trimestre, i sempre que ho 
requereixi l'interès de la Societat.  
 
Serà convocat pel President o pel que faci les seves funcions, per pròpia iniciativa i 
necessàriament en els casos a què es refereix el paràgraf anterior o sempre que ho demanin 
una tercera part almenys dels consellers en actiu.  
 
El Consell es considerarà vàlidament constituït quan es presentin a la reunió, presents o 
representats, la meitat més un dels seus components. Qualsevol conseller pot conferir, per 
escrit, la seva representació a un altre conseller amb caràcter exprés per a la reunió de què 
es tracti. Per adoptar acords serà precís el vot favorable de la majoria absoluta dels consellers 
concurrents a la sessió, tret el cas de delegació permanent d'alguna facultat del Consell 
d'Administració en la Comissió Executiva o en el Conseller Delegat i la designació dels 
administradors que hagin d'ocupar tals càrrecs, en què serà precís el vot favorable de les dues 
terceres parts dels components del Consell.   
 
La votació per escrit sense sessió només serà admesa quan cap conseller no s'oposés a aquest 



 
X/JUR/ESTATUTOS/AMSYR.LM/18.01.00 

 

8 

procediment.  
 

ARTICLE 18.- Si la Junta no els hagués designat, el Consell nomenarà del seu si un President i 
si ho considera oportú un o diversos vicepresidents.  
Així mateix nomenarà lliurement a la persona que hagi d'exercir el càrrec de Secretari i si ho 
estima convenient una altra de vicesecretari, que podran no ser consellers, els quals assistiran 
a les reunions del Consell amb veu i sense vot, tret que ostentin la qualitat de conseller.  
El Consell regularà el seu propi funcionament, acceptarà la dimissió dels consellers i procedirà 
en el seu cas, si es produeixen vacants durant el termini per al qual van ser nomenats els 
administradors, a designar entre els accionistes les persones que hagin d'ocupar-los fins que 
es reuneixi la primera Junta General.  
 
Les discussions i acords del Consell es portaran en un Llibre d'Actes i seran firmades pel 
President i el Secretari o pel vicepresident i el vicesecretari, en el seu cas, les certificacions de 
les actes seran expedides pel Secretari del Consell d'Administració i, en el seu cas, pel 
Vicesecretari, amb el vistiplau del President o del vicepresident, en el seu cas.  
 
 
ARTICLE 19.- El càrrec d'administrador és gratuït, sense perjudici que es compensi als 
membres de l'Òrgan d'Administració de les dietes per les despeses realitzades per aquests 
motius. 
 
 

TÍTOL IV: EXERCICI SOCIAL 
 
 
 

ARTICLE 20.- 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 el dia de la firma de l'Escriptura de 
Constitució i acabarà el dia trenta-u de desembre del mateix any. 
 
 
 

TÍTOL V: COMPTES ANUALS 
 
 

ARTICLE 21.- L'Òrgan d'Administració, dins del termini legal, formularà els Comptes Anuals, 
l'Informe de Gestió i la Proposta d'Aplicació del Resultat, per a, una vegada revisats i informats 
pels Auditors de Comptes, en el seu cas, ser presentats a la Junta General. 
 
 
ARTICLE 22.- La Junta General resoldrà sobre l'aplicació del resultat d'acord amb el Balanç 
aprovat, distribuint dividends als accionistes en proporció amb el capital que hagin 
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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 disposicions legals en defensa del 
capital social i respectant els privilegis que gaudeixin determinat tipus d'accions. 
Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió seran firmats pels Administradors, expressant-se, en 
el seu cas, la falta de la firma i la causa d’aquest fet. 
Una vegada aprovats els Comptes Anuals, aquestes amb els altres documents i certificacions 
es dipositaran al Registre Mercantil del domicili social amb observança del disposat en la Llei 
de Societats Anònimes i en el Reglament del Registre Mercantil. 
L'Òrgan d'Administració podrà acordar la distribució de quantitats a compte de dividends, 
amb les limitacions i complint els requisits establerts en la Llei. 
 
 

TÍTOL VI: DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT 
 

 
ARTICLE 23.- La dissolució de la Societat, pel que fa a les seves causes, procediment i efectes, 
es regirà, en defecte del disposat en la vigent normativa d'ordenació de l'assegurança privada, 
per l'establert en la Llei de Societats Anònimes. 
Quan la Societat s'hagi de dissoldre, per causa legal que exigeixi acord de la Junta General, 
l'Òrgan d'Administració l'haurà de convocar en el termini de dos mesos des que es presenti 
l'esmentada causa perquè adopti l'acord de dissolució procedint en la forma establerta en la 
Llei de Societats Anònimes, si l'acord, qualsevol que fos la seva causa, no s'aconseguís. 
Quan la dissolució hagi de tenir lloc per haver-se reduït el patrimoni a una quantitat inferior 
a la meitat del capital social, aquella podrà evitar-se mitjançant acord d'augment o reducció 
de capital social o per reconstrucció del patrimoni social en prou mesura. L'esmentada 
regularització serà eficaç sempre que es faci abans que es decreti la dissolució judicial de la 
Societat. 
 
 
ARTICLE 24.- La Junta General, si acordés la dissolució, procedirà al nomenament i 
determinació de facultats del liquidador o liquidadors, que serà sempre en nombre imparell, 
amb les atribucions i requisits que determini la Junta General d'Accionistes a l'empara de la 
vigent normativa d'ordenació de l'assegurança privada i de la Llei de Societats Anònimes.  
 
 
 


