TERCER.- Modificar l’article 5è dels Estatuts socials amb el següent redactat:
“Article 5è.- El capital social es fixa en 9.449.411,17 Euros i està dividit en 6.289 accions de
1.502,53 Euros i correlativament numerades del 1 al 6.289, totes nominatives i
representatives d'una part alíquota del capital. Aquest capital està totalment subscrit i
desemborsat.”
QUART.-

Introduir un article 6è dels Estatuts socials amb el següent redactat:
“Article 6è.- L'Ajuntament de Sabadell és propietari exclusiu de totes les accions
representatives del capital i no pot transferir-les ni destinar-les a altres finalitats, llevat
dels supòsits de dissolució de la Societat o cessament de l'activitat en els termes establerts
per la llei.”

CINQUÈ.-

Aprovar inicialment la modificació proposada, sotmetent-la a exposició al públic
durant un termini de 30 dies d’acord amb l’article 201 b) del ROAS, transcorregut
el qual i desprès de resoldre si escau les al·legacions formulades, procedir a
l’aprovació definitiva i portant a terme la seva publicació de conformitat al que
prescriu l’article 201 d) del ROAS; i en el ben entès que de no produir-se cap
al·legació contra l’esmentat Acord, aquest quedarà aprovat de forma definitiva.

Sabadell, 22 febrer de 2021

https://bop.diba.cat

Subscriure per part del soci únic la totalitat d’accions emeses mitjançant el
desemborsament en efectiu de la suma de 5.149.170,31 euros (CINC MILIONS
CENT QUARANTA-NOU MIL CENT SETANTA EUROS AMB TRENTA-UN
CÈNTIMS D’EURO), equivalents al 100% del contravalor de totes i cadascuna de
dites accions, declarant en conseqüència íntegrament subscrites i desemborsades
en un 100% del seu valor nominal, és a dir, a raó de 1.502,53 euros per acció.

Pàg. 1-1

SEGON.-

CVE 202110038966

Augmentar el capital social de la Companyia en la suma de 5.149.170,31 euros
(CINC MILIONS CENT QUARANTA-NOU MIL CENT SETANTA EUROS AMB
TRENTA-UN CÈNTIMS D’EURO) mitjançant l’emissió de 3.428 noves accions
numerades correlativament de la 2.863 a la 6.289, ambdós incloses.

Data 22-3-2021

PRIMER.-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A. (VIMUSA) fa públic que el passat dia 2 de
febrer de 2021, el Ple de l'Ajuntament de Sabadell, constituït en funcions de Junta General
d'accionistes, va prendre per unanimitat els ACORDS que tot seguit s'exposen:

A

ANUNCI sobre aprovació de l'augment de capital de la societat municipal amb
modificació de l'article 5 dels Estatuts Socials.

B

Joan Badia Gauchia
Secretari del Consell d’administració
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