
«Secuencial» 

Izen soziala:  

I.F.Z.: 

Uneko Estatutu Sozialetan ezarritakoa betetze aldera, erakunde honen ohiko batzar orokorrera deitzen zaitugu, 2018ko 
uztailaren 12an 11:30ean ospatuko dena Bartzelonako Tibidabo etorbideko 17-19ko entzunaretoan, lehenengo deialdian, eta 
ezin bada quorum falta dela eta, 12:00etan izango da bigarrena, hurrengoaren arabera: 

GAI-ZERRENDA 

a) Onarpena, hala badagokio, 2017 ariketari dagozkion urteko kontuena, eta baita urteko emaitza ekonomiko
positiboaren helmuga eta banaketa ere.

b) Onarpena, hala badagokio, 2019 urteko ariketaren aurrekontuen aurreproiektuarena.
c) Indarrean dauden Estatutuetako 27. artikuluaren arabera, berritu eta esleitu beharreko zuzendaritza-batzordeko

kideen berrautaketa.
d) Zuzendaritza-batzordeak hartutako hitzarmenen berrespena eta ondoriozko organo zuzentzaileen kudeaketaren

onarpena.
e) Akta sinatu behar duten eta batzar orokorrera joaten diren bi bazkide jaunen esleipena.

Jakinarazten dizuegu adierazitako urteko kontuak eta aurrekontuen aurreproiektua zure eskura egongo direla datorren 
uztailaren 2tik aurrera erakunde honen webgune publikoan, hurrengo estekara sartuz: 

http://www.mutuauniversal.net/es/export/sites/webpublica/.content/docs/Junta/Cuentas anuales.pdf 

Legitimazio, bertaratze eta botoaren akreditaziorako baldintza aplikagarriak, bai berezkoak eta baita ordezkaritza 
bitartezkoak ere, Estatutu Sozialetako 26. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitakoak izango dira. 

Aipatutako batzarrera bertaratu ezin baduzu, zure ordezkaritza idatziz delega dezakezu batzarrera bertaratuko den Mutua 
Universal honetako beste bazkide baten alde, zuk, zure ordezkariak edo botere nahikoa duen ahaldunak sinatua eta boto-
eskubidearen ariketarako jarraibideak zehaztuz; hori egin dezakezu, honekin batera bidaltzen den ordezkaritza sinatuta 
itzuliz. 

Beharrezkoa balitz, elkartze-dokumentua edo elkartzeko proposamen dokumentua erakutsiz akreditatuko da ordezkaritza. 
Eskubidez baliozkoa den edozein dokumentu erakutsiz akreditatuko da nortasuna. 

Adeitasunez. 

 Presidentea 

JUAN ECHEVARRÍA PUIG 

Bartzelona, 2018ko maiatza 

___________________________________________________________________________________________________ 

MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT, Gizarte Segurantzarekin lan egiten duen Mutua Kolaboratzailea, 10. zenbakidunaren 
ohiko batzar orokorraren helburuetarako, 2018ko uztailaren 12rako deialdia egin den, nire ordezakritza eta botoa delegatzen 
ditut hurrengo bazkidearengan 

....................................................................................................................................................................................................... 

zuzendaritza-batzordearen proposamenen aldeko botoa emateko jarraibideekin. Eskuordetze batean ez bada espresuki 
adierazten zein bazkide eskuordetzen den, ulertuko da zuzendaritza-batzordeko presidentearen alde edo horrek 
izendatutako batzordeko kidearen alde eskuordetuko dela. 

 ______________________________________________________(e)n 2018ko _____________________ 
Bazkidearen sinadura eta zigilua 
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