ADQUISICIÓ DE TÍTOLS PARTICIPATIUS
Entitat Emissora: Supermercat Cooperatiu i Patricipatiu de BCN, SCCL amb CIF F67521211
Data de l’acord d’emissió dels títols: 11/03/2021
Data de la seva subscripció: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Na Laura Bosch Delgado, amb DNI núm. 46652365Q, actuant en aquest acte com a Secretaria de la
cooperativa Supermercat Cooperatiu i Patricipatiu de BCN SCCL, inscrita al Registre General de
Cooperatives de Barcelona amb el núm. 15405 i que disposa de CIF núm. F-67521211.
CERTIFICO:
1- Que el dia 11 de Març 2021 es va celebrar Assemblea General Extraordinària en el que es va
prendre l’acord d’emetre Títols Participatius amb la finalitat de complementar el finançament de les
obres i acondicionament del nou local de Supermercat Cooperatiu i Patricipatiu de BCN (d’ara
endevant SCP), que es installará al local comercial, ubicat al carrer Passatge Aragó n9, de la
Esquerra de la Eixample, a Barcelona.
2- Que en/na XXXXXXX amb DNI núm. XXXXXXX amb domicili en XXXXXXXXXXXXXXXXXXX el dia
XXXXXX ha subscrit els Títols Participatius determinats en aquest document, després de conèixer i
acceptar les seves condicions d’emissió, que consten recollides com Annex 1 a aquest document de
subscripció:
3- Que SCP SCCL ha comprovat que el dia XXXXXXX “EL/LA PRENEDOR/A” ha fet efectiu en el
compte corrent de titularitat de la cooperativa, el corresponent import de desemborsament dels títols
que havien estat subscrits.
Acomplerts tots els requisits oportuns, es dona plena efectivitat a l’operació d’adquisició dels
mateixos, i amb conseqüència:
CERTIFICO:
Que aquest document és representatiu de:
X Títols núm. De XXX, de 500€ de valor nominal cadascun.
Resultant un import total de subscripció a favor de en/na XXXXX de XXX€.
I perquè així consti, signo aquest certificat acreditatiu d’adquisició dels títols, el XXXXXX de 2021.
La Secretària

Laura Bosch Delgado
Conformitat Prenedor/a del/s Titol/s:

El President

José Manuel Alonso Moreno

En/na XXXXXXX
ANNEX 1

CONDICIONS DELS TÍTOLS PARTICIPATIUS
ENTITAT EMISSORA Supermercat Cooperatiu i Patricipatiu de BCN SCCL amb CIF núm. F-67521211.
IMPORT GLOBAL DE L’EMISSIÓ La suma del conjunt de títols emesos ascendeix a un import de
125.000 EUROS, que es materialitzarà amb títols, on el valor nominal de cada títol, és de 500 EUROS.
El número de títols emesos es de 250 per arribar el valor total de 125.000€. La subscripció de títols es realitzarà
per ordre de sol·licitud fins a completar l’emissió.

OBJECTIU DEL FINANÇAMENT L’emissió dels títols es justifica per complementar les necessitats de
finançament de les obres i acondicionament del local de SCP, que es installará al local comercial, ubicat al
Passatge Aragó n9, de la Esquerra de la Eixample, a Barcelona.

PERÍODE D’EMISSIÓ del 14 de abril al 14 de juny del 2021, amb possibilitat d’ampliació.
NATURALESA DELS TÍTOLS
1-Es tracta de títols participatius de caràcter nominatiu, destinats a persones físiques i jurídiques, que tenen una
circulació restringida, ja que per ser transmesos, necessiten la concurrència del cedent, del cessionari i el vist i
plau de l’obligat en el títol.
2- Els títols han estat configurats per part de la cooperativa integral SCP, 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.
3-Les persones que adquireixin els títols participatius tenen dret d’informació de la cooperativa i de la seva
situació financera, així com dret de participació en les assemblees de SCP, amb veu però sense vot, mentre

siguin posseïdores dels títols.

VENCIMENT El termini de venciment dels títols es fixa en (5) anys a comptar des de la seva adquisició. SCP
informarà als adquirents a través de comunicació fefaent, 2 mesos abans de finalitzar el període de 5 anys
esmentat, sobre la possibilitat de prorrogar els títols o de sol•licitar el retorn del seu import.
Aquells que no vulguin prorrogar els seus títols, ho hauran de comunicar a SCP com a mínim, amb un mes
d’anticipació al venciment del termini de 5 anys, i la cooperativa, haurà de fer efectiu el retorn amb un termini
màxim de 3 mesos posteriors a la data de venciment.

TRANSMISSIÓ DELS TÍTOLS Es pot produir mortis causa o bé per actes inter-vivos. En aquest últim cas,
en qualsevol moment de la vigència del títol, la persona titular podrà transmetre el(s) seu(s) títol(s) a un tercer
adquirent, sempre que comuniqui la seva intenció al Consell Rector de la Cooperativa emissora del títol, amb
trenta dies hàbils d’antelació a la data en que hagi de ser efectiva, indicant la identitat de la persona sòcia
adquirent, i les condicions de la transmissió, que necessàriament s’haurà d’efectuar pel mateix import, que els
havia adquirit el cedent. Un cop la cooperativa hagi donat conformitat a l’operació, i aquesta s’hagi fet efectiva
d’acord amb les formalitats corresponents, la cooperativa inclourà al nou adquirent en el Quadre de Registre de
Titulars dels títols, de la present emissió.

LA REMUNERACIÓ S’estableix una remuneració anual del 1,5% si se subscriu per 1-2 títols, del 2% si se
subscriu per 3-6 títols i del 2,5% si se subscriu per mès de 6 títols.
La liquidació dels interessos del tram fix d’interès s’haurà de fer efectiva com a màxim, tres mesos després de la
seva meritació anual al número de compte indicat.

DRET D’INFORMACIÓ Les persones posseïdores dels títols participatius durant la vida útil d’aquests,
disposaran del dret d’informació de l’activitat de la cooperativa i la seva situació financera.

CONTACTE
titols@foodcoopbcn.cat
www.foodcoopbcn.cat

