ASAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2019
DELEGACIÓ DE VOT
En/Na ________________________________________________ amb D.N.I./N.I.E./CIF núm. ________________ i
Pòlissa Núm. _____________ per la present confereix la seva representació a:
1.- El President del Consell d’Administració de MÚTUA DE PROPIETARIS ASSEGURANCES I REASSEGURANCES A
PRIMA FIXA.
2.- El Mutualista En/Na __________________________________ amb D.N.I./N.I.E./CIF núm. ________________ i
Pòlissa Núm. _____________
ORDRE DEL DIA:
1.- Informe del President del Consell d'Administració.
2.- Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals complets i dels informes de gestió, tant propis com consolidats,
de l'aplicació i distribució de resultats corresponents a l'exercici 2018 i del Codi de Conducta en Inversions Financeres
Temporals.
3.- Aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració.
4.- Acceptació de la dimissió del Conseller En Joan Mª Xiol Quingles.
5.- Aprovació, si escau, de la retribució conjunta dels membres del Consell d'Administració i de la de les seves
Comissions corresponents a l'exercici 2019.
6.- Ratificació del nomenament pel Consell d’Administració del nou Defensor del Client, En Joan Mª Xiol Quingles.
7.- Aprovació, si escau, de la reelecció o nomenament d'auditors de comptes de l'entitat i del grup consolidat per al
proper exercici 2019 i acceptació, si escau, dels auditors.
8.- Delegació de facultats.
9.- Precs i preguntes.
A continuació s'indiquen les instruccions de vot per a les propostes d'acords sotmeses a l'Assemblea General:
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A favor
En contra
Abstenció

A ___________________ a _____ de ___________ de 2019.

Signat (Mutualista delegant)
En delegació de representació i vot

Signat (Mutualista delegat)
En acceptació de la delegació de representació i vot.

S'entendrà conferida al President del Consell d'Administració tota delegació que no contingui expressió nominativa de la
persona, física o jurídica en la qual es delega. Si el representant designat es trobés en conflicte d'interessos en la votació
d'alguna de les propostes que, dins o fora de l'Ordre del Dia, se sotmetin a l'Assemblea General, la representació
s'entendrà conferida al Secretari del Consell d'Administració de Mútua de Propietaris, excepte en aquells supòsits en els
quals constin instruccions de vot precises per a cadascun d'aquests punts. En cas que el Secretari del Consell
d'Administració de Mútua de Propietaris es trobés tanmateix en una situació de conflicte d'interessos, haurà d'abstenir-se.
Seran aplicables a la present delegació de vot les instruccions incloses en el Reglament de les Assemblees Generals
publicat a la web de Mútua de Propietaris.

