EXTRACTE DE CONDICIONS D’EMISSIÓ DE TÍTOLS
FIL A L’AGULLA - 1 NOVEMBRE 2021
1) ENTITAT EMISSORA DELS TÍTOLS: “FIL A L’AGULLA, SCCL.

CIF: F-65184350

2) IMPORT GLOBAL DE L’EMISSIÓ: La suma del conjunt de títols emesos, ascendeix a un import
de 35.000 EUROS.
- El valor nominal de cada títol correspon a 500 €.
- S’emeten un total de 70 títols participatius.
3) NATURALESA DEL TÍTOL:
●
●
●

Es tracta de títols participatius de caràcter nominatiu, destinats a persones físiques i
jurídiques.
Els títols emesos no tenen caràcter negociable i en conseqüència només la persona
designada en el títol, podrà exercir el seu dret.
Els títols han estat configurats per part de la cooperativa que els emet, com un passiu de
caràcter subordinat, és a dir que en la prelació de crèdits determinada en situacions de
desequilibri patrimonial greu, aquests se situen després dels creditors comuns i abans dels
socis.

4) EL VENCIMENT: El termini de venciment dels títols es fixa en cinc (5) anys a comptar des de la
seva adquisició, moment en què s’amortitzarà el títol i la cooperativa haurà de retornar l’import
dels títols, a aquells que els van adquirir. Un cop transcorreguts els 5 anys, es podrà prorrogar
d’any en any amb la manifestació expressa del titular dirigint per escrit la sol·licitud a la
Cooperativa.
5) AMORTITZACIÓ ANTICIPADA*: No es permet l’amortització anticipada a sol·licitud del
posseïdor o posseïdora del títol. L’amortització anticipada podrà ser instada a potestat de la
cooperativa quan hagin transcorregut almenys 12 mesos des de la seva emissió, i la cooperativa
haurà de retornar la quantitat deguda al titular, en un termini màxim d’un mes, a comptar des del
moment de la notificació de l’amortització a la persona interessada.
6) LA REMUNERACIÓ: Per a la fixació de l’import de la remuneració es tindrà en compte un
d’interès fix el qual es determina en un 2% anual sobre la quantitat aportada, a comptar des de la
data d’adquisició dels corresponents títols.
La liquidació d’aquesta retribució, s’haurà de fer efectiva com a màxim, dos mesos després de la
seva meritació, data de meritació la qual serà el farà el 31 d’octubre de l’any en curs; es liquidarà la
part proporcional si arribada la data de liquidació de la retribució i no han transcorregut 12 mesos.
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7) NORMATIVA APLICABLE: Llei 24/1988 del Mercat de Valors i Llei 12/2015 de Cooperatives,
article 77
8) CONDICIONS ESPECÍFIQUES: Posseir títols participatius no dona dret a assistir ni votar a les
Assemblees Generals ni al Consell Rector de la Cooperativa.

* Cal tenir en compte que d’acord amb l’art. 24 dels Estatuts de la cooperativa, L'exercici econòmic
de la cooperativa queda a 31 d’agost de cada any.
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