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Indarrean  dauden  Sozietate-estatutuetan  ezarritakoa  betez,  Ohiko  Batzar  Orokorrera  dei  egiten  dizugu.  Batzar  

hori 2017ko uztailaren 13an  eginen  da  Auditorioan; Bartzelonako Tibidabo Etorbideko 17-19an dago, Batzarra 11,30tan

hasiko da, lehenengo deialdian, eta quoruma lortzea ezinezkoa bada, 12etan hasiko da, bigarren deialdian. 

Ondorengo gaiak jorratuko dira:  

GAI ZERRENDA 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

2017ko ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuak onartzea, bidezkoa bada, baita urteko emaitza

ekonomiko positiboen helburua eta banaketa.  

2018.urtearen ekitaldiaren  Aurrekontuaren Aurreproiektua onartzea, bidezkoa bada.

Berritu behar  diren  Zuzendaritza  Batzordeko  kideak  berriro  hautatzea  eta  karguak  izendatzea  indarrean 

dauden Estatutuen 27 artikulua kontutan edukita.  

Zuzendaritza Batzordeak eginiko akordioen berrespena eta ondorioz organo nagusien kudeaketa onartzea.  

Akta sinatu behar duten Batzar Orokorrera etorritako bi Elkartekide jaun-andere izendatzea.  

Aipatutako Urteko Kontuak eta Aurrekontuaren Aurreproiektua zure eskura egongo dira Bartzelonako (08007), Balmes 

kalea, 17-19 an aurkitzen den gure bulegoetan, lanegun guztietan goizeko 10etatik 12etara, hurrengo uztailaren 3tik aurrera.

Legitimizazioa eta agertzea eta botoa, bai bakoitzari dagozkionak bai ordezkaritzakoak, egiaztatzeko ezarritako baldintzak 

Sozietate Estatuaren 26 eta ondorengo artikuluetan aurreikusitakoak izango dira.  

Aipatutako  Batzarrera  joatea  ezinezkoa  bazaizu,  zure  ordezkaritza  idatziz  batzarrera  agertuko  den  Mutua  Universal 

honetara Asoziatutako beste baten eskuetan utzi dezakezu. Idatzi hau behar bezala sinatuta egon behar du zuregatik, zure 

ordezkariarengatik edo  botere nahikoa duen ahalordedunarengatik. Idatzi honetan boto eskubidea gauzatzeko argibideak 

zehaztu behar dira. Guzti hau honekin batera bidaltzen dizugun agiria sinatuta eta zigilatuta guri bueltatuz egin dezakezu.  

Ordezkaritza Asoziazio  Agiria  edo  Asoziazio  Proposamenaren  Agiria erakutsiz egiaztatuko da, beharrezkoa balitz. 

Pertsonalitatea zuzenbidearen onartuak dauden edozein agiri erakutsiz egiaztatuko da. 

Agur bero bat. 

      Lehendakaria 

JUAN ECHEVARRÍA PUIG 

Bartzelona, 2017, maiatza

___________________________________________________________________________________________________________

MUTUA  UNIVERSAL  MUGENAT,   Gizarte   Segurantzaren   10   zenbakia   duen   Mutualitate   kolaboratzailearen  Ohiko 

Batzar Orokorrean, 2017ko uztailaren 13an egingo dena, nire ordezkaritza eta botoa ondorengo Elkartekidearen esku

uzten dut: 
...................................................................................................................................................................................................................... 

Zuzendaritza Batzordearen proposamen aldeko  botoa  emateko.  Ordezkaritza  zehazki  zein  elkartekideren  eskuetan  uzten 

den adierazten  ez  diren  ordezkaritza  guztiak  Zuzendaritza  Batzarraren  Lehendakariaren  edo  honek  aukeratutako 

Batzarkidearen aldekoa izan dela ulertuko da. 

______________________________________an, 2017ko___________________-ren ________a.
Elkartekidearen sinadura eta zigilua 
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