Club Joventut Badalona, s.a.d.
Palau Olímpic de Badalona
C/ Ponent, 143-161
08912 Badalona (Spain)
Tel. 93 460 20 40
Fax. 93 399 94 09

Moltes gràcies pel teu interès a formar part d'aquesta nova etapa de la Penya.
En aquesta pàgina trobaràs tota la informació necessària per acompanyar-nos en
aquest projecte.
Com ja sabràs, el passat 14 de Setembre, els accionistes del Club Joventut Badalona
SAD van aprovar una ampliació de capital mitjançant l'emissió de noves accions per
estabilitzar la situació econòmica de la societat i ajudar a la seva viabilitat en el futur.
Sota aquestes línies, trobaràs les instruccions per participar en aquesta ampliació.

Qui pot participar-hi?
En una primera fase, tots els accionistes del Club Joventut Badalona SAD a data de
25 de setembre de 2018. Si no ets accionista t'oferirem l'oportunitat de participar un
cop acabada la primera fase.
Si sóc accionista és obligatori participar?
No. Si ets accionista i no vols participar en l'ampliació no estàs obligat a fer-ho.
Seguiràs mantenint el nombre d'accions que tens ara mateix. Però estarem encantats
que el màxim nombre possible d'accionistes participin en el procés per fer la Penya
més forta.
Quan podré participar?
Si ets accionista, a partir del 26 de setembre de 2018 i fins al 26 d’octubre de 2018,
ambdós inclosos. Si no ets accionista, a partir d'aquesta data ens posarem en
contacte amb tu si ens has deixat les teves dades com interessat a adquirir accions.
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Com podré participar?
Si ets accionista, omplint la butlleta de subscripció disponible a les nostres oficines.
També la pots descarregar en el següent enllaç (butlleta de subscripció) o si ho
prefereixes trucant al (93) 460 20 40 i te l'enviarem. Un cop omplert, has de fer una
transferència o ingrés de l'import de les accions sol·licitades al compte ES64 0081
7017 7000 0147 6553 del Banc Sabadell, i ens has d'enviar el comprovant de la
transferència o ingrés juntament amb la butlleta de subscripció degudament omplerta
a l'adreça de correu electrònic ampliacio@joventutbadalona.com abans del 26
d’octubre de 2018. Recorda que l'import de la transferència ha de ser el resultat de
multiplicar el nombre d'accions que vulguis subscriure per 60 € (valor nominal de
l'acció). Per exemple, 3 accions x 60€ = 180€.
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Si no ets accionista, deixant les vostres dades de contacte i el nombre d'accions que
estaries interessat a adquirir a les oficines del club o per correu electrònic a
ampliacio@joventutbadalona.com

Quantes accions podré subscriure?
Si ets accionista, tens garantides 3 accions per cada acció que tinguis ara mateix. És
a dir, si tens 1 acció, el Club Joventut Badalona SAD et garanteix que podràs adquirir
3 accions noves. Si vols més de les 3 accions per cada acció que ja posseeixis, pots
sol·licitar-les en la mateixa butlleta de subscripció i pagar-les. Un cop acabat el
termini de subscripció i lliurades les accions garantides, es dividiran les restants entre
les sol·licituds d'accions addicionals. Aquest procés el tens àmpliament explicat en el
següent document (Instruccions)

Tinc més dubtes ....
Estarem encantats d'atendre't a les oficines del club al Palau Olímpic, c / Ponent,
143-161, de Badalona o al telèfon (93) 460 20 40, de dilluns a dijous de 10:00 a 13:00
hores i de 17:00 a 20:00 hores i els divendres de 10:00 a 13:00 hores.

Documentació d'interès:
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•
•
•

Informe del consell (enllaç Informe Consell d’Administració)
Anunci de subscripció d'accions publicat en el BORME (enllaç BORME)
Acta de la Junta General Extraordinària d'Accionistes del 14 de setembre de
2018 (enllaç Acta Junta General)

