Benvolguts socis i sòcies:
D’acord amb allò previst a la Llei de Cooperatives de Catalunya i a l’article 28 dels nostres
Estatuts, us convoquem a l’Assemblea General Extraordinària, que tindrà lloc el proper
divendres dia 19 de maig del 2017, al domicili social de la cooperativa, situat al carrer
de Còrsega, 288, 3r, 2a, de Barcelona, a les hores i amb l’ordre del dia que us indiquem
tot seguit:
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
HORA: a les 14:45 hores en primera convocatòria i a les 15:00 hores en segona
ORDRE DEL DIA:
1.- Benvinguda i obertura de l'assemblea a càrrec del President de l'entitat.
2.- Nomenament d’Interventors d’Acta.
3.- Modificació dels articles 1, 2, 15, 16, 21 i 44 dels Estatuts Socials
4.- Preguntes i comentaris.
És necessària l'aprovació dels punts 2 i 3
Els socis podran participar a l’assemblea emprant mitjans telemàtics, sempre que aquests en garanteixin la seva
identitat. Aquests mitjans podran ser els següents:
a) Remissió del vot i/o les intervencions per correu postal per carta signada pel soci, certificada amb avís de
recepció, que haurà de rebre la Cooperativa almenys tres dies abans de la celebració de l’assemblea.
b) Remissió del vot i/o les intervencions per correu electrònic, que haurà de rebre la Cooperativa almenys tres dies
abans de la celebració de l’assemblea. En aquets cas cal que el soci disposi de la signatura electrònica.
c) La participació per videoconferència o teleconferència a condició que el Consell Rector hagi rebut la petició
almenys set dies abans de la data de la reunió, per prendre les mesures tècniques necessàries.
Les intervencions dels socis que tinguin lloc a través dels medis descrits als apartats a) i b) se’n donarà lectura a
l’assemblea general i es faran constar en acta per transcripció literal o per annex, així com les respostes que la
Mesa doni a aquestes intervencions.

Us informem que tota la documentació relativa als assumptes a tractar a l’Assemblea es
troba a la vostra disposició per a ser consultada en el nostre local social.
Esperem la vostra assistència.
Cordialment,
A Barcelona, a 3 de maig del 2017.

Rodérick Egal
President
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TARGETA DE REPRESENTACIÓ I DELEGACIÓ DE VOT
De conformitat amb allò previst a l’article 30 dels vigents Estatuts Socials el soci número
______________________ Sr. _______________________________________________
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA a l’Assemblea General Extraordinària de la Cooperativa
Innovació i Economia Social en la Mediterrània, SCE Limitada que tindrà lloc el dia 19 de
maig del 2017, i ATORGA LA REPRESENTACIÓ I DELEGACIÓ DE VOT al soci Sr.
___________________________________________________________________________
I perquè consti i en prova de la representació conferida, signo quest document

A________________________, el________________________
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