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FROG 
Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE 

 
TARGETA DE DELEGACIÓ 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 2021 LLEVANT UNIÓ ESPORTIVA S.A.E. 
 

 
Per mitjà de la present declaració, jo, ________________________________, amb DNI-NIF 
__________________, certifique que sóc pare/mare/tutor del menor 
___________________________, amb DNI-NIF ___________ (en cas que tinga), titular de 
_______ accions del Llevant Unió Esportiva Societat Anònima Esportiva, i com tal done el meu 
consentiment i autorització perquè, en el seu 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 22 de desembre de 2021 a les 19 hores en primera 
convocatòria i, si procedira, el 23 de desembre de 2021, 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. 
 

 

 

 
 

Signatura pare/mare/tutor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 próxima 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 2.020/2.021, 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 2.021/2.022. 

TERCER.- 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 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. 

En qualsevol cas, davant qualsevol esdeveniment en relació amb l'evolució del COVID-19 i de 
les corresponents mesures que pogueren adoptar-se per les autoritats administratives o 
sanitàries, la Societat actualitzarà la informació continguda en la present convocatòria, per la 
qual cosa es recomana als accionistes la revisió periòdica de la informació disponible en la 
pàgina web corporativa de la Societat https://www.levanteud.com/es. 

¿QUÈ SIGNIFICA DELEGAR ACCIONS? 

Delegar és unir el vot. Un accionista no pot assistir a la Junta si no té 10 accions, per tant el seu vot es 
perd. Una acció equival a un vot. Delegant s'uneixen forces. L'acció és i continuarà sent teua, només 
cedeixes el dret de vot per a la junta indicada. 
 
En una Junta General es debaten i decideixen els temes més importants del club. El FROG lluita per 
aconseguir major participació de l'aficionat, la defensa dels seus interessos, la democratització del 
club, la transparència en la gestió i l'honradesa, la professionalitat i l'ètica com a principis 
innegociables. 

 

INSTRUCCIONS PER A DELEGAR 

1. Emplena la fulla. No oblides signar-la. El nombre d’acciones són les que tens, no la numeració de 
cada acció. 

2. Envía la fulla fotografiada o escanejada a froglevante@gmail.com  
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