
 

FORALLAC PROGRES, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL 

Anunci de reducció i ampliació de capital simultània 

En compliment del que disposa l'article 319 de la Ley de Sociedades de Capital, es fa públic que 

la Junta General Extraordinària d'accionistes de la societat mercantil Forallac Progres, societat 

anònima municipal, fent ús de les seves facultats inherents, va adoptar per majoria absoluta la 

decisió de portar a cap una operació acordió de reducció i simultània ampliació de capital. 

Pel que fa a la reducció de capital social, es va acordar reduir el mateix per compensar pèrdues 

en la xifra de setanta-un mil cent euros, mitjançant la reducció a vint-i-vuit euros amb noranta 

cèntims del valor nominal de totes les mil accions nominatives en què es divideix el capital 

social, les quals fins ara tenien un valor de cent euros cadascuna, situant-se el capital social de 

la entitat en la suma de vint-i-vuit mil nou-cents euros. 

En quedar el capital social per sota del mínim legal, es va acordar l'ampliació simultània a la 

xifra de cinquanta mil euros, ascendint aquest capital a la suma total de setanta-vuit mil nou-

cents euros. 

Aquesta ampliació s'ha fet efectiva ampliant el valor nominal de les mil accions nominatives i 

subscrites de la societat, numerades de la un a la mil, totes dues incloses, el valor de les quals 

ascendeix a la suma de setanta-vuit euros amb noranta cèntims cadascuna. Aquest augment 

de capital és subscrit i desemborsat íntegrament pel soci únic ajuntament de Forallac. 

Com a conseqüència de la reducció i l'ampliació simultània, és procedent fer una nova redacció 

de l'article cinquè dels estatuts socials, que queda redactat de la manera següent: 

"El capital social és de setanta-vuit mil nou-cents euros, representat per mil accions 

nominatives de setanta-vuit euros amb noranta cèntims, cadascuna d'elles, completament 

subscrites i alliberades, i intransferibles del seu titular únic ajuntament de Forallac. 

Les accions estan numerades de la 1 a la 1000 ambdues incloses, i representades per títols que 

poden ser unitaris o múltiples. El títol de cada acció ha de contenir necessàriament les 

mencions que assenyala com a mínim la llei, i en especial les limitacions a la seva 

transmissibilitat que estableix aquests estatuts." 

Tot això es fa públic a l'efecte que els creditors de la societat puguin formular el seu dret 

d'oposició a l'esmentada reducció de capital i ampliació simultània en el termini d'un mes en 

els termes previstos als articles 334 i 336 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

Forallac, 16 de novembre de 2022.  

 

President, Josep Sala Leal. 


