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FROG 
Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE 

 
TARGETA DE DELEGACIÓ 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 2019 LLEVANT UNIÓ ESPORTIVA S.A.E. 
 
 
Per mitjà de la present declaració, done el meu consentiment i autorització perquè, en el meu 
nom i representació, FROG – Associació d'Accionistes del Llevant UE SAE assistisca a la Junta 
General d'Accionistes del Llevant UE SAE, que se celebrarà en el Saló d’Actes del Centre 
Cultural Bancaixa, amb entrada al carrer General Tovar, número 3 de València, el pròxim 16 de 
desembre de 2019 a les 19 hores en primera convocatòria i, si procedira, el 17 de desembre 
de 2019, a la mateixa hora, en segona convocatòria, facultant-li perquè, en relació amb els 
punts de l'ordre del dia adjunt, delibere i adopte els acords que estime oportuns. 
 
Nombre d'accions:  
 
 
Nom i cognoms:  
 
 
DNI-NIF:  
 
 
Email (opcional): 
 
 
Signatura de l'accionista que delega: 
 
 
 
 
 
 
 
LA DELEGACIÓ D'ACCIONS NO IMPLICA LA PÈRDUA D’AQUESTES, QUE SEGUEIXEN SENT 
TEUES. AQUESTA DELEGACIÓ SOLAMENT ÉS VÀLIDA PER A LA JUNTA INDICADA. ELS TEUS 
DRETS COM A ACCIONISTA ES MANTENEN INTACTES, INCLÒS EL CORRESPONENT 
DESCOMPTE EN EL PREU DE L'ABONAMENT. 
 
 
De conformitat amb l'establit en el Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril, i altra normativa aplicable en relació 
amb la protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades que ens ha facilitat s'incorporaran a 
un fitxer titularitat de l'associació amb la finalitat de mantenir-se informat de l'activitat de l'associació i 
possibilitar l'elecció del vot en la pròxima Junta General d'Accionistes. Pot exercitar els seus drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició enviant un email a froglevante@gmail.com  
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ORDRE DEL DIA 

PRIMER.- Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals (Balanç, Comptes de Pèrdues i 
Guanys, i Memòria). Informe de Gestió i Informe d'Auditoria i Proposta d'Aplicació de 
Resultats del "Llevant, U.E., Societat Anònima Esportiva", tot açò corresponent a l'exercici 
econòmic de 2.019/2.019, així com la gestió dels seus Administradors. 

SEGON.- Examen i aprovació, si escau, del Pressupost d'Ingressos i Despeses per a l'exercici 
econòmic de 2.019/2.020. 

TERCER.- Modificació de l'article 15 dels Estatuts Socials i, si s'escau, fixació de la retribució 
dels consellers executius de la Societat. 

QUART.- Reelecció d'auditors. 

CINQUÉ.- Aprovació de l'acta i, si escau, designació d'interventors. 

Es posa en coneixement dels Srs. Accionistes el dret que els correspon d'obtenir de la Societat, 
de forma immediata i gratuïta, els documents que són sotmesos a l'aprovació de la Junta 
General, inclosos l'informe sobre la proposta de nomenament de Consell d'Administració, 
l'informe de gestió i l'informe dels Auditors de Comptes; així com demanar el lliurament o 
l'enviament gratuït d'aquests documents. 

Igualment es posa en coneixement dels Srs. Accionistes que, segons l'article 11 dels Estatuts 
de la Societat, per a assistir a la Junta serà necessari ser titular de 10 accions. A fi d'obtenir 
aquest mínim podran els accionistes amb menor titularitat agrupar-se designant a un d'ells per 
a representació i assistència, bastant per a açò la comunicació escrita acreditada amb 
anterioritat a la constitució de la Junta. 

De conformitat amb l'establit en l'article 172 de la Llei de Societats de Capital, s'informa als 
Srs. accionistes que siguen titulars de, almenys, el cinc per cent del capital social, que podran 
sol·licitar que es publique un complement a la convocatòria incloent un o més punts de l'ordre 
del dia. 

 


