Convocatòria de l’Assemblea Ordinària de socis de
Banca Popolare Etica
Convocatòria de l’Assemblea Ordinària de socis de Banca Popolare Etica que se celebrarà en primera
convocatòria el dia 27 de novembre de 2015 a les 9.30 h a la seu social de Via N. Tommaseo, 7, de la
ciutat de Pàdua (Itàlia), i a la sucursal a Espanya, al carrer Santa María, 9, de Bilbao, i en segona
convocatòria el dia 28 de novembre de 2015 a las 10.30 h a la ciutat de Pàdua (Itàlia), en el Centre de
Congressos A. Luciani, amb seu a la Via Forcellini, 170/a, i a la localitat de Barañain, propera a
Pamplona, a l’Auditori de Barañain, carrer Comunidad de Navarra, 2.
Segons l’art. 26 dels estatuts, tenen dret a intervenir en l’Assemblea i a exercir el dret a vot tots els
inscrits en el Llibre de Socis com a mínim 90 (noranta) dies abans de la primera convoca tòria, és a dir,
amb anterioritat al 29 d’agost de 2015.
Segons l’art. 26 dels estatuts, cada persona sòcia present a l’Assemblea en representació pròpia o com a
representant d’una altra persona no podrà exercir, ni en nom propi ni per delegació, un nombr e de vots
total superior a 10 (deu), a més del seu i dels casos de representació legal. Segons l’art. 3.4 del
reglament de l’Assemblea, la delegació per escrit no pot ser entregada amb el nom del representant en
blanc i, a més, el representant sols podrà ser substituït per qui estigui expressament indicat en el
document de delegació (art. 2372 del Codi Civil d’Itàlia).
El document de delegació, amb la signatura original del delegant, haurà d’anar acompanyat, sota pena
d’invalidesa, de la fotocòpia d’un document d’identitat vigent en l’últim any. En el cas de socis que no
siguin persones físiques, la delegació, amb la signatura original del representant legal del delegant, haurà
d’anar acompanyada de la còpia d’un document d’identitat no caducat i de l’autoce rtificació de
l’organització d’acord amb les normatives disposades a l’article 46 DPR 28 -12-2000, n. 445, que declari la
qualitat legal del representant, o bé d’una documentació que demostri la representació legal.
Per accelerar la comprovació de la legitimitat per participar a l’Assemblea, els socis persones físiques i
aquells socis que intervinguin en l’Assemblea com a representants legals o voluntaris de socis no
persones físiques amb dret a intervenir en l’Assemblea, podran preregistrar-se a la pàgina web
www.fiarebancaetica.coop/asamblea del 3 de novembre al 20 de novembre de 2015.
La possessió i l’ús del cupó amb codi de barres del BancanotE permet registrar -se fàcilment tant en cas
de preregistre com en cas de registre el mateix dia de l’Assemblea.
Tota la informació relativa al cas es troba en el BancanotE “Instruccions per participar”. Així mateix, tota la
documentació sobre l’ordre del dia de l’Assemblea i la prevista per les normes vigents està d ipositada a la
seu legal i sucursal a Bilbao i està a disposició dels socis que vulguin consultar -la.
Per a més informació sobre les modalitats d’intervenció en l’Assemblea, consulta amb el Departament de
Relacions Culturals del banc: Via N. Tommaseo, 7 - 35131 Pàdua (Itàlia), a/e:
assembleasoci@bancaetica.com.

L’Assemblea debatrà l’ordre del dia següent:
1. Comunicacions del president.
2. Part extraordinària: deliberació sobre la modificació dels estatuts.
3. Part ordinària: modificació del reglament de l’Assemblea.
4. Precs i preguntes.

