PROPOSTA DE RENOVACIÓ DELS AUDITORS DE COMPTES QUE PRESENTA EL CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA A CELEBRAR EL
15 DE MAIG DE 2019 A L’HOTEL NH SANTS

AUDRIA Auditoria Consultoria, S.L.P, amb domicili social a Barcelona, carrer Pedro i Pons 9, és una
firma d’auditors i consultors, fruit de la fusió entre Audigest, Lavinia i Seraudit, establertes fa més
de 25 anys. Amb un estil personal, el seu objectiu és aportar valor als seus clients.
Compten amb un equip multidisciplinari de més de 60 professionals els qui, fonamentant-se en
una vocació inqüestionable, combinen una àmplia formació i dilatada trajectòria professional
amb un esperit jove i imaginatiu, capaç de relacionar la capacitat tècnica amb l’entorn social i
econòmic.
A Audria creuen que la confiança dels seus clients és la base adequada per crear unes relacions
estables i continuades, adaptant-se a les seves necessitats per crear una relació oberta i transparent, sense rigideses. A nivell tècnic ofereixen un servei integral, i treballen amb paquets de programari totalment compatibles amb els requisits tècnics dels seus clients. Tot això fa que estiguin
en disposició d’oferir un servei integral a les empreses, no únicament quant a capacitat tècnica,
sinó també en l’aplicació apropiada d’acord amb el mitjà econòmic i social.
Audria és una firma àmpliament reconeguda per la comunitat empresarial en general i el sector
assegurador en particular.
Lluís Prims Vilà
Soci d’Audria des de la seva constitució, Vicepresident del Consell d’Administració i Director General des de gener de 2015. Va estudiar Ciències
Empresarial a la Universitat de Barcelona. Està inscrit en el Registre Oficial
d’Auditors de Comptes. Vocal de la Junta Directiva del Col·legi de Censors
Jurats de Comptes de Catalunya. És professor associat a l’Escola d’Auditoria
de l’esmentat Col·legi de Censors. Té més de 25 anys d’experiència en auditoria externa i assessorament a empreses.

