XARXA COMERCIAL DE VIC, S.A.
ESTATUTS
TÍTOL I – DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA, INICI D’ACTIVITATS I
DOMICILI
Art. 1 - Amb la denominació de: XARXA COMERCIAL DE VIC, S.A., es constitueix una
societat amb caràcter mercantil, de nacionalitat espanyola, que es regirà pels presents estatuts,
pels preceptes de la Llei de Societats Anònimes i altres legislacions aplicables.
Art. 2 - L’objecte de la Societat està constituït per:
a) La construcció, compra - venda, arrendament, administració i explotació d’aparcaments
propis o d’altres.
b) La realització per compte propi o aliè, de tota classe de negocis i operacions
relacionades amb les activitats immobiliàries, de la construcció i urbanització.
c) La realització de qualsevol classe d’activitat relacionada amb l’assessorament i
promoció del petit comerç.
L’esmentada activitat podrà també ésser exercitada per la Societat de forma indirecta, per mitjà
de la titularitat d’accions o participacions en Societats amb objecte idèntic o anàleg.
Art.3 – La durada de la Societat és indefinida, i començarà les seves operacions en la data de la
seva constitució.
Art.4 – La Societat tindrà el seu domicili social a Vic a la Plaça Santa Clara s/n. La Societat
podrà obrir sucursals, agències, oficines i representacions en qualsevol lloc del territori nacional
o estranger. El Consell d’Administració serà competent per acordar la creació, la supressió o
trasllat de les sucursals, així com per canviar el domicili social dins del mateix terme municipal.
TÍTOL II – CAPITAL SOCIAL I ACCIONS
Art.5 – El capital social està constituït per la quantitat de 1.620.000 euros, dividit en 5.400
accions ordinàries, nominatives i de sèrie única, numerades de la 1 a la 5.400, de 300 euros
cadascuna d’elles, subscrites i desemborsades en la seva totalitat. El capital social es troba
totalment subscrit i desemborsat.
Art.6 – Les accions estaran representades amb títols numerats correlativament de l’u al cinc mil
quatre-cents, ambdós inclosos, estesos en llibres talonaris. El títol de cada acció contindrà
necessàriament les mencions assenyalades com a mínimes per la Llei, i en especial les
limitacions a la transmissibilitat que s’estableix en aquests estatuts.
No està prevista l’emissió de títols múltiples.
Art. 7 – L’acció confereix al seu legítim titular la condició de soci i li atribueix els drets
reconeguts en la Llei i en els Estatuts Socials, i estan sotmès al mateix temps, al compliment
dels deures i obligacions inherents a l’ esmentada condició de soci.
Art. 8 – Les accions figuraran en el Llibre Registre que ha de portar la Societat, en el que
s’inscriuran les successives transferències de les accions, amb indicació del nom, cognom, raó o
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denominació social si s’escau, nacionalitat i domicili dels successius titulars, així com la
constitució de drets reals i gravàmens.
La societat solament donarà la condició de soci al que consti inscrit en l’esmentat Llibre.
Qualsevol accionista que ho demani podrà examinar el Llibre Registre d’accions nominatives.
La societat solament podrà rectificar les inscripcions que consideri falses o inexactes, quan hagi
notificat als interessats la seva intenció de fer-ho i aquest no hagin manifestat la seva oposició
en el plaç dels trenta dies següents a la notificació.
Mentre no s’hagi imprès i entregat els títols de les accions, els accionistes tenen dret a obtenir
certificació de les inscrites a nom seu.
TÍTOL III – TRANSMISSIÓ D’ACCIONS I LIMITACIONS A LA SEVA LLIURE
TRANSMISSIBILITAT
Art. 9 – Serà lliure, sense cap restricció, les transmissions “inter vivos” o “mortis causa” entre
socis, o a favor dels seus conjugues o parelles de fet, ascendents o descendents. També seran
lliures aquelles transmissions que es produeixin a favor de les esmentades persones, com a
conseqüència d’un procediment judicial o administratiu d’execució.
En la transmissió voluntària d’accions a favor d’altres persones s’observaran els següents
requisits:
El soci que es proposi transmetre “inter vivos” totes o part de les seves accions a persones
estranyes a la Societat, haurà de comunicar-ho al President del Consell d’Administració de
qualsevol forma escrita que permeti deixar constància de la recepció, indicant la numeració
d’aquelles, identitat i domicili de l’adquirent que es proposa i el preu ofert. El President del
Consell ho notificarà a la resta d’accionistes en el plaç de quinze dies. Dins dels trenta dies
naturals següents a la data de la notificació, els accionistes podran optar a l’adquisició de les
accions, i si fossin diversos els que exercissin aquest dret, es distribuiran entre ells a prorrata de
les accions que posseeixin. En cas que cap dels accionistes exerciti el dret de tempteig o
haguessin fet renúncia expressa a tal dret, podrà la Societat, adquirir les accions d’acord i amb
les conseqüències previstes en la vigent Llei, i en el plaç de seixanta dies; transcorregut el nou
plaç, el soci quedarà lliure per a transmetre les seves accions a la persona i en les condicions que
prèviament va comunicar. Per a l’exercici del dret de tempteig, el preu de la venda, en cas de
discrepància serà el que determini l’auditor de comptes de la Societat i, si aquesta no estigués
obligada a la verificació dels comptes anuals, l’auditor que, a sol·licitud de qualsevol interessat,
nombri el Registrador Mercantil del domicili social.
En els supòsits de transmissió forçosa i en els de transmissió “mortis causa” a favor de persones
estranyes a la Societat, per a rebutjar la inscripció de la transmissió en el llibre registre
d’accions nominatives, la Societat haurà de presentar a l’hereu, legatari o a l’adjudicatari del
procediment d’execució, un adquirent de les accions o oferir-se a adquirir-les ella mateixa pel
seu valor real en el moment en que es va sol·licitar la inscripció d’acord amb el que preveu la
Llei. S’entendrà com a valor real el que determini l’auditor de comptes de la Societat i, si
aquesta no estigués obligada a la verificació de les comptes anuals, l’auditor que, a sol·licitud de
qualsevol interessat, nombri el Registrador Mercantil del domicili social.
Transcorregut un mes des de la sol·licitud d’inscripció en el llibre Registre d’accions
nominatives, sense que s’hagi utilitzat el dret d’adquisició preferent, la Societat haurà
d’inscriure l’adquisició de l’hereu, legatari o adjudicatari del procediment d’ execució.
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TÍTOL IV – COPROPIETAT I DRETS REALS SOBRE LES ACCIONS
Art. 10 – Les accions són indivisibles.
Els copropietaris d’una acció hauran de designar una sola persona per a l’exercici dels drets de
soci, i respondran solidàriament davant la Societat de quantes obligacions es derivin de la
condició d’accionista. Aquesta mateixa regla s’aplicarà als altres supòsits de cotitularitat de
drets sobre les accions.
Art. 11 – En cas d’usdefruit d’accions, la qualitat de soci resideix en el nou propietari, però
l’usufructuari tindrà el dret en tot cas als dividends acordats per la Societat durant l’usdefruit.
L’exercici dels altres drets de soci correspondran al nou propietari. L’usufructuari estarà obligat
a facilitar al nou propietari l’exercici d’aquests drets.
Art. 12 – En el cas d’empenyorament d’accions correspondrà al propietari d’aquestes l’exercici
dels drets d’accionista, estant obligat el creditor pignoratici a facilitar l’exercici d’aquests drets.
En allò no previst en aquest article, l’empenyorament i embargament d’accions d’aquesta
Societat es regirà per les disposicions de l’ esmentada Llei de Societats Anònimes.
TÍTOL V – ÒRGANS DE LA SOCIETAT
Art. 13 – Els òrgans de la Societat són la Junta General i el Consell d’Administració.
CAPÍTOL I – LA JUNTA GENERAL
Art. 14 – Els accionistes constituïts en Junta General degudament convocada, decidiran per
majoria en les temes propis de la competència de la Junta.
Tots els socis, incloent-hi els dissidents i els que no hagin assistit a la reunió, queden sotmesos
als acords de la Junta General, sense perjudici dels drets de separació i impugnació establerts
per la Llei.
Art. 15 – Les Juntes Generals podran ser ordinàries o extraordinàries i hauran de ser convocades
per l’òrgan d’administració.
Art. 16 – La Junta General Ordinària, prèviament convocada, es reunirà necessàriament en el
plaç dels sis primers mesos de cada exercici, per a censurar la gestió social i aprovar, si s’escau,
les comptes de l’exercici anterior i resoldre sobre l’aplicació de resultats.
Art. 17 – Tota junta que no sigui la prevista en l’article anterior tindrà la consideració de Junta
General extraordinària.
Art. 18 – L’òrgan d’administració convocarà les Juntes Ordinàries i Extraordinàries, per mitjà
d’anunci publicat a la pàgina web de la societat, com a mínim un mes abans de la data fixada
per ala seva celebració, excepte quan la Llei requereixi una anticipació diferent.
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Així mateix, l’òrgan d’ Administració podrà optar per publicar la convocatòria de les referides
Juntes, de forma complementària a la publicació a la pàgina web, en qualsevol dels mitjans
legalment previstos a aquest efectes.
L’anunci expressarà el nom de la societat, la data, lloc i hora de la Junta en primera
convocatòria, així com l’ordre del dia, en el qual figuraran els temes a tractar, i el càrrec de la
persona o persones que fan la comunicació. Així mateix, podrà fer-s’hi constar, si és el cas, la
data, hora i lloc de la celebració de la Junta en segona convocatòria. Entre la primera i la segona
convocatòria de la Junta hi haurà d’haver un plaç de vint-i-quatre hores com a mínim.
En tot cas, si entre els assumptes a tractar hi figurés la modificació dels Estatuts Socials, a
l’anunci de convocatòria de la Junta, haurà de fer-s’hi constar el dret que correspon a tots els
accionistes d’examinar, en el domicili social, el text íntegre de la modificació proppassada i el
corresponent informe, i a la vegada, demanar l’entrega o la tramesa gratuïta dels esmentats
documents.
Art. 19 – Tot i les normes establertes en els articles anteriors, la Junta es considerarà convocada
i quedarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte, sempre que estigui present tot
el capital social i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta.
Art. 20 – La Junta General extraordinària és competent per a tractar i resoldre qualsevol
assumpte, sempre que figuri en l’ordre del dia. Es reunirà quan la convoqui el Consell
d’Administració. Podrà convocar-la sempre que ho cregui convenient i haurà de fer-ho quan ho
sol·liciti un número de socis titular, com a mínim, d’un 5% del capital social, expressant en la
sol·licitud els assumptes a tractar a la Junta. En aquest cas, la Junta haurà de ser convocada per a
celebrar-se dins els trenta dies següents a la data en què s’hagués requerit notarialment al
Consell d’Administració per a convocar-la.
Si el Consell, degudament requerit, no convoqués la Junta General Extraordinària, procedirà la
convocatòria judicial de la mateixa si ho sol·licita el nombre de socis a què es fa referència en el
paràgraf anterior.
Art. 21 – La Junta General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els
accionistes presents o representats posseeixin com a mínim, el vint-i-cinc per cent del capital
subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria serà vàlida la constitució de la Junta qualsevol
que sigui el capital concorrent a la mateixa.
Però, perquè la Junta General pugui acordar vàlidament l’emissió d’obligacions, l’augment o
disminució del capital, la transformació, fusió o escissió de la Societat i, en general, qualsevol
modificació dels Estatuts Socials, serà necessària en primera convocatòria, la concurrència
d’accionistes presents o representats que tinguin, com a mínim, el cinquanta per cent del capital
subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria serà suficient la concurrència del vint-i-cinc per
cent de l’esmentat capital.
Art. 22 – Cada acció dóna dret a un vot i els acords s’adoptaran per majoria de vots del capital
present o representat a la Junta.
Però, quan hi concorrin accionistes que representin menys del cinquanta per cent del capital
subscrit amb dret a vot, els acords als que es fa referència a l’article 103 de la Llei de Societats
Anònimes, solament podran adoptar-se vàlidament amb el vot favorable dels dos terços del
capital present o representat a la Junta.
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Art. 23 – Tot accionista que tingui dret d’assistència podrà fer-se representar a la Junta General
per una altra persona, encara que no sigui accionista.
La representació haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per a cadascuna de les
Juntes. La representació serà sempre revocable. L’assistència personal a la Junta del presentat,
tindrà el valor de revocació.
Les restriccions establertes en els apartats anterior no seran d’aplicació quan el representant
sigui cònjuge o parella de fet, ascendent o descendent del representat, ni tampoc quan aquell
ostenti poder general atorgat en document públic amb facultats per a administrar tot el patrimoni
que el representat tingués en territori nacional.
Art. 24 – Les Juntes Generals es celebraran en la localitat a on la Societat tingui el seu domicili
social, en la data assenyalada en la convocatòria.
Art. 25 – A les Juntes actuaran de President i de Secretari els que ostentin aquests càrrecs en el
Consell d’Administració. En el seu defecte, ho seran les persones que en cada cas elegeixin els
socis assistents a la Junta. El President dirigirà les deliberacions, concedirà l’ús de paraula als
assistents que ho demanin, i resoldrà els dubtes que es suscitin sobre la interpretació i
compliment dels Estatuts Socials.
Art. 26 – Els accionistes podran sol·licitar per escrit i amb anterioritat a la reunió de la Junta o
bé, verbalment durant la mateixa, els informes o aclariments que estimin precisos sobre els
assumptes compresos en l’ordre del dia.
Art. 27 – Els acords de les Juntes es consignaran en acta que s’estendrà o transcriurà en el Llibre
d’Actes corresponent, amb expressió de les circumstàncies reglamentàriament exigides en cada
cas.
L’acta de la Junta podrà ésser aprovada per la pròpia Junta a continuació d’haver-se celebrat o
en el plaç de quinze dies, pel President i dos interventors, un en representació de la majoria i un
altre de la minoria. L’acta aprovada en qualsevol de les dues formes, tindrà força executiva des
de la data de la seva aprovació.
Les actes un cop aprovades seran signades pel Secretari de la Junta amb el vist-i-plau del
President de la reunió.
Art. 28 – El president del Consell d’Administració podrà requerir la presència del Notari per a
que aixequi acta de la Junta i, estarà obligat a fer-ho sempre que ho demanin, amb cinc dies
d’anticipació al previst per a la celebració de la Junta, accionistes que representin, com a mínim,
l’ú per cent del capital social; en aquest cas l’acta notarial tindrà la consideració d’acta de la
Junta.

CAPÍTOL II – EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
Art. 29 – L’administració i representació de la Societat, en judici o fora d’ell, correspon al
Consell d’Administració i es composarà del número de membres que designi la Junta General
entre un mínim de tres i un màxim de nou.
Art. 30 – Els membres del Consell d’Administració poden ser o no accionistes. Seran nomenats
per la Junta General per un termini de cinc anys i podran ser indefinidament reelegits per
períodes de igual durada.
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La seva separació del càrrec podrà ser acordada en qualsevol moment per la Junta General.
Art. 31 – No podran ser consellers d’aquesta Societat aquelles persones en les que concorri
prohibició o incompatibilitat legal.
Art. 32 – El Consell elegirà d’entre els seus membres al seu President i Secretari, i si ho creu
convenient, podrà també designar un o varis Vice-Presidents.
Art. 33 – El Consell d’Administració es reunirà sempre que el convoqui el President per pròpia
iniciativa o a petició de qualsevol conseller, podent celebrar reunions amb la freqüència que
exigeixin els interessos socials.
Art. 34 – El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, present o
representats, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà a favor d’un
altre membre del Consell d’Administració mitjançant carta dirigida al President. Els acords
s’adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents a la reunió.
El vot del President no tindrà la qualitat de diriment.
Art. 35 – De les reunions del Consell, se’n aixecarà les oportunes actes que es duran al llibre
corresponent, i seran firmades pel President i el Secretari. Aquest darrer tindrà facultats per a
certificar i elevar a públics els acords socials.
Art. 36 – El càrrec de conseller serà retribuït. La retribució consistirà en una quantitat fixa que
assenyalarà la Junta General per a cada exercici econòmic.
Art. 37 – El poder de representació de la Societat correspon al Consell d’Administració. La
representació s’estendrà a tots els actes compresos en l’objecte social, així com exercir totes les
facultats que no estiguin expressament reservades per la Llei o per aquests estatuts a la Junta
General. En l’exercici de l’esmentat poder de representació, el Consell ostentarà, entre d’altres,
les següents facultats que es fan constar a títol merament enunciatiu i en cap cas limitatiu :
a) Administrar béns mobles i immobles; exercir i complir tota classe de drets i
obligacions; retre, exigir i aprovar comptes; signar i fer correspondència; fer i retirar
girs i trameses; constituir, modificar, extingir i liquidar contractes de tot tipus,
particularment d’arrendament, de parceria, d’assegurança, de treball, i de transport de
qualsevol classe; desnonar llogaters, arrendataris, parcers, colons, porters, precaristes i
qualsevol tipus d’ocupants; admetre i acomiadar treballadors; assistir amb veu i vot a
juntes regants, de propietaris, de consocis, de copropietaris i d’altres cotitulars, o de
qualsevol altra classe.
b) Reconèixer, acceptar i cobrar qualssevol deutes i crèdits per capital, interessos,
dividends, i amortitzacions, signant cartes de pagament, rebuts, saldos, conformitats o
resguards, i en relació a qualsevol persona o entitat pública o privada, inclosos l’Estat,
les Entitats Autònomes, la Província o el Municipi, i particularment, les Delegacions
d’Hisenda, on s’entendran aquestes facultats a realitzar cobraments, pagaments, o
consignacions, acceptar liquidacions, impugnar-les, cobrar lliuraments, desgravacions
fiscals, o altes conceptes.
c) Disposar, alienar, gravar, adquirir i contractar, activament o passivament, respecte a tota
classe de béns mobles i immobles, drets reals i personals, accions i obligacions, cupons,
valors i qualssevol efectes públics i privats, podent, en aqst sentit, amb les condicions i
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pel preu de comptat, confessat o ajornat que consideri pertinents, exercir, atorgar,
concedir i acceptar compra - vendes, aportacions, permutes, cessions en pagament i per
al pagament, amortitzacions, rescats, subrogacions, parcel·lacions, divisions,
declaracions d’obra nova i d’obra enderrocada, alteracions de finques, cartes de
pagament, fiances, transaccions, compromisos i arbitratges; constituir, reconèixer,
acceptar, executar, transmetre, dividir, modificar, extingir i cancel·lar, totalment o
parcialment, usdefruits, servituds, penyores, hipoteques, anticresis, comunitats de totes
classes, propietats horitzontals, censos, drets de superfície, i en general, qualssevol drets
reals i personal. Acceptar i fer donacions pures, condicionals i oneroses.
d) Acceptar, repudiar, manifestar, partir, lliurar, rebre, aprovar i impugnar herències,
llegats, liquidacions de societats conjugals, i de qualsevol altres comunitats.
e) Comerciar, dirigir i administrar negocis mercantils i industrials, realitzar-hi qualsevol
acte relatiu al tràfic mercantil; prendre part en concursos i subhastes, formulant-hi
propostes, reserves i protestes, i acceptar adjudicacions; constituir, modificar, prorrogar,
dissoldre i liquidar tota classe de societats, exercir-hi tots els drets i obligacions
inherents a la qualitat de soci, i acceptar-hi i desenvolupar-hi càrrecs.
f) Lliurar, acceptar, avalar, endossar, cobrar, pagar, intervenir i protestar lletres de canvi,
talons, xecs i altres efectes; obrir, seguir, cancel·lar i liquidar llibretes d’estalvis,
comptes corrents i de crèdit amb garantia personal o de valors; concertar activament o
passivament crèdits comercials; fiançar i donar garanties en favor d’altri; donar i
prendre diners en préstec, amb interès o sense, i amb garantia personal, de valors, o
qualsevol altra; constituir, transferir, modificar, cancel·lar i retirar dipòsits provisionals
o definitius, de metàl·lic, valors o altres béns; comprar, vendre, canviar, pignorar i
negociar efectes i valors, i cobrar-ne els interessos, dividends i amortitzacions, arrendar
caixes de seguretat, i, en general, realitzar aquestes operacions i tanta com permeti la
legislació i la pràctica bancària, amb Caixes d’Estalvi, Bancs, inclosos el d’Espanya i
d’altres d’oficials, i amb entitats similars.
g) Comparèixer davant Jutjats, Magistratures, Fiscalies, Delegacions, Jurats, Comissions,
Notaries, Registres i tota classe d’Oficines Públiques i privades, Autoritats i
Organismes de l’Estat, de Comunitats Autònomes, Províncies o Municipis, en afers
civils, penals, administratius, governatius, laborals, fiscals i eclesiàstics, de tots els
graus, jurisdiccions i instàncies; promoure, instar, seguir, contestar i acabar, com a
actor, sol·licitant, coadjuvant, requeridor, requerit, demandat, oponent, o en qualsevol
altre concepte, tota classe d’expedients, actes, judicis, pretensions, trameses,
excepcions, manifestacions, reclamacions, requeriments, declaracions, queixes i
recursos, inclòs el de cassació; amb facultat de formalitzar ratificacions personals,
desistiments i de conformar-se amb les demandes; atorgar poder en favor de
Procuradors dels Tribunals i de Lletrats amb les facultats usuals, inclòs l’anomenat
“poder per a plets”.
h) Participar en la constitució de companyies mercantils i en augments de capital de
qualsevol societat; assistir amb veu i vol a les Juntes General d’accionistes o socis;
efectuar desembossaments o aportacions de qualsevol classe i quantia en pagament de
les accions o participacions subscrites; firmar i subscriure quantes declaracions de
voluntat siguin necessàries per a aquesta finalitat; consentir la designació d’òrgans de
govern i acceptar càrrecs i, en el seu cas, prestar la seva adhesió i conformitat als
Estatuts Socials que hagin de regir la organització i funcionament de la societat i tot allò
que sigui necessari o convenient, o es derivi de la condició d’accionista o soci, amb
delegació expressa de la facultat de representació d’aquesta societat, ja que per això
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l’òrgan d’administració gaudirà per aquesta finalitat les necessàries i suficients
atribucions i facultats, sense cap limitació.
TÍTOL VI – DE L’EXERCICI SOCIAL, DELS COMPTES ANUALS I DE LA
DISTRIBUCIÓ DEL BENEFICI
Art. 38 – Els exercicis socials començaran el dia u de gener i es tancaran el trenta-u de
desembre de cada any.
Art. 39 – La Societat haurà de portar, d’acord amb el que disposa el Codi de Comerç, una
comptabilitat ordenada, adequada a l’activitat que desenvolupi, i que permeti un seguiment
cronològic de les operacions, així com l’elaboració d’inventaris i balanços. Els llibres de
comptabilitat seran legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

Art. 40 – El Consell d’Administració està obligat a formular, en el plaç màxim de tres mesos
comptats des del tancament de l’exercici social, els comptes anuals, l’informe de gestió i la
proposta d’aplicació de resultats, així com, si s’escau, els comptes i l’informe de gestió
consolidats.
Els Comptes anuals comprendran el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria.
Aquest documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i mostrar la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, d’acord amb el
que estableix la Llei i el Codi de Comerç, i hauran de ser firmats per tots els membres del
Consell d’Administració.
Art. 41 – En la formació del Balanç anual, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria explicativa,
Informe de gestió i distribució de beneficis i altes operacions relacionades, s’estarà a allò que
decideixi la Junta General, conforme al que es preveu en el capítol corresponent de la Llei.
Art. 42 – En tots els casos, una xifra del deu per cent del benefici de l’exercici es destinarà a la
reserva legal fins que assoleixi com a mínim, el vint per cent del capital social.
Art. 43 – La distribució de dividends als accionistes es realitzarà en proporció al capital que
hagin desembossat. El pagament de dividends i beneficis repartibles als socis tindrà lloc en el
moment i lloc que determini la Junta General.
TÍTOL VIII – DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
Art. 44 – La Societat es dissoldrà per qualsevol de les causes legalment previstes en la Llei de
Societats Anònimes. La Junta que decideixi o declari la dissolució, nombrarà els liquidadors en
número imparell, cessant automàticament en les seves funcions el Consell d’Administració.
En la pràctica de la liquidació, s’observarà tant el que disposi la Llei de Societats Anònimes
com les altes disposicions legals aplicables.
DISPOSICIÓ FINAL
Art. 45 – Els socis, per a les qüestions que tinguin amb la Societat o els seus òrgans, queden
sotmesos a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili social, entenent que pel simple fet
de ser accionista renuncien al seu propi fur si fos un altre.
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Les qüestions que puguin ser resoltes per arbitratge d’equitat, seran sotmeses al que disposa la
Llei de 5 de desembre de 1988, sense perjudici dels casos en que les lleis estableixin un
procediment especial d’obligatòria observança.
Art. 46 – En tot el que no es preveu en aquests estatuts, s’aplicarà les disposicions de la Llei de
Societats Anònimes.
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