AVUI

22 Societat

DILLUNS, 18 D’AGOST DEL 2008

PRACAS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.
(Societat absorbida)

Oci Begudes artesanes

Reportatge

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES
Per acord del Consell d'Administració de data 13 de maig de 2008, es convoca Junta General Extraordinària d'Accionistes, que se celebrarà el dia 22
de setembre de 2008, al domicili social, a les 18.00 hores, en primera convocatòria, i el dia 23 de setembre de 2008, al mateix lloc, a les 18.30 hores,
en segona convocatòria, amb la finalitat de deliberar i adoptar acords sobre
els assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
Primer.- Aprovació de la fusió per absorció de la societat COOPERATIVISME SICAV, S.A., com a absorbent, i la Societat PRACAS ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A., com a absorbida, d'acord amb el Projecte de fusió els
esments mínims del qual s'inclouen, segons estableix l'article 240.2 de la
Llei de Societats Anònimes, al final de la present convocatòria.
Així mateix, aprovació si escau, de l'Informe dels Administradors sobre
els extrems a què es refereix l'article 238.2 de la Llei de Societats Anònimes.
Sotmetre la fusió al règim tributari establert al Capítol VIII del Títol VII
del RD legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei de l'Impost sobre Societats i disposicions concordants i complementàries.
Segon.- Aprovació, com a Balanç de Fusió de referència, del tancat a 30
d'abril de 2008.
Tercer.- Delegació de facultats.
Quart.- Redacció, lectura i aprovació de l'Acta de la Junta.
De conformitat amb el que disposen els articles 238 i 240 de la Llei de
Societats Anònimes, la Societat posa a la disposició dels senyors accionistes, per al seu examen al domicili, o per al lliurament o enviament gratuït,
el text íntegre dels següents documents:
a) Projecte de Fusió.
b) Informe de l'expert independent sobre el projecte de fusió.
c) Informe dels Administradors de les dues societats sobre el Projecte de
Fusió.
d) Comptes Anuals i Informe de Gestió dels tres últims exercicis de les
dues societats que participen en la fusió, així com els corresponents dels
Auditors de Comptes.
e) Balanç de Fusió de referència de les dues societats afectades, verificats pels Auditors de Comptes i informes d'aquests.
f) Text íntegre de les modificacions a introduir en els estatuts socials de
COOPERATIVISME S.I.C.A.V., S.A., com a conseqüència de la fusió.
g) Estatuts vigents de les dues societats.
h) Relació dels noms i cognoms, edat, nacionalitat i el domicili dels
Administradors de les societats que participen en el procediment de fusió i
la data des de la qual ocupen els seus càrrecs.
Finalment en compliment de l'establert en l'article 240.2 de la Llei de
Societats Anònimes, es reprodueixen a continuació els esments mínims del
Projecte de Fusió:
a) Denominació i domicili de la Societats que participen en la fusió i
dades identificadores de la seva Inscripció Registral.
1) SOCIETAT ABSORBENT:
– Denominació: COOPERATIVISME S.I.CA.V., S.A.
– Naturalesa Jurídica: Societat mercantil constituïda segons les Lleis
Espanyoles, sota la forma de Societat Anònima, amb data 13 de desembre
de 1999.
– Capital Social inicial: 2.500.000 euros i Capital màxim estatutari:
25.000.000.- euros.
– Domicili Social i seu efectiva de la seva administració: Avinguda Diagonal, núm. 427 bis- 429, de Barcelona.
– Dades identificadores Registre Mercantil: Registre Mercantil de la Província
de Barcelona, al Tom 32.250, Foli 84, Full núm. B-210.008, Inscripció 1a.
– N.I.F. núm.: A- 62-122858.
2) SOCIETAT ABSORBIDA:
– Denominació: PRACAS ACTIUS MOBILIARIS S.I.C.A.V., S.A.
– Naturalesa Jurídica: Societat mercantil constituïda segons les Lleis
Espanyoles, sota la forma de Societat Anònima, amb data 23 de desembre
de 1998
– Capital Social inicial: 2.404.048,42 euros i Capital màxim estatutari:
24.040.484,20 euros.
– Domicili Social i seu efectiva de la seva administració: Avinguda Diagonal, núm. 427 bis- 429, de Barcelona.
– Dades identificadores Registre Mercantil: Registre Mercantil de la Província
de Barcelona, al Tom 31.287, Foli 29, Full núm. B-184.771, Inscripció 1a.
– N.I.F. núm.: A- 61-837613.
b) Tipus de bescanvi de les accions.
El tipus de bescanvi de les accions està determinat en funció del valor
liquidatiu dels patrimonis calculat d'acord amb la normativa específica
vigent; en aquest cas, el valor liquidatiu que s'aplicarà per a l'equació de
bescanvi serà el corresponent al dia anterior a la data de celebració de la
Junta General Extraordinària d'accionistes de cada societat que acorda la
fusió, i el dia de celebració serà el mateix per a ambdues societats.
– L'equació de bescanvi serà la següent:
Valor liquidatiu B1
Z= Valor liquidatiu Ab
Essent,
Z: la proporció de bescanvi d'accions.
Ab: la societat absorbent.
B1: la societat absorbida.
Obtinguda la proporció (Z), s'aplicarà un tipus de bescanvi entre les
accions de la societat absorbent i les accions de la societat absorbida que
permeti ajustar al màxim el nombre d'accions a canviar entre cada entitat
amb la quantitat Z, a efectes que la compensació en efectiu sigui la més
petita possible i, per tant, que el valor d'inversió dels accionistes de la
societat absorbida sigui el més ajustat possible al valor de la inversió que
tindrà en la societat absorbent.
Les accions de la societat absorbida que no poguessin ser canviades
amb motiu de l'equació de bescanvi seran adquirides per la societat absorbent al seu valor liquidatiu anterior al de la data de celebració de la Junta
General d'Accionistes i l'import que quedi pendent per la diferència de valoració es liquidarà en metàl·lic als accionistes de la societat absorbida.
La societat absorbent, a l'efecte d'atendre el bescanvi d'accions com a
conseqüència de la present fusió, haurà de realitzar una ampliació de capital amb emissió de noves accions en la quantia que sigui necessària per a
això, i en conseqüència es modificaran el capital social inicial i el màxim
estatutari, així com el seu corresponent article estatutari.
c) Procediment de Bescanvi d'accions. Data de participació en guanys
socials de la societat absorbent.
El bescanvi de les accions tindrà lloc durant un termini d'un mes a
comptar des del dia posterior al de la inscripció de l'escriptura de fusió en
el Registre Mercantil de Barcelona. El bescanvi de les accions no suposarà
cap desemborsament per als accionistes.
Aquest bescanvi es realitzarà, en estar representades les accions per
mitjà d'anotacions en compte, i estar cotitzades a la Borsa de Valors de
Barcelona, a través de les entitats adherides al Servei de Compensació i
Liquidació de Valors, actuant com a entitat agent “GAESCO BOLSA S.V.,
S.A.”, que coordinarà tot el procés de bescanvi d'accions.
Respecte als títols que no es presentin al bescanvi, se seguirà el procediment establert en l'article 59 de la Llei de Societats Anònimes.
Els drets polítics i econòmics de les noves accions emeses per la societat absorbent es podran exercir plenament a partir del dia en què se celebri
la Junta General d'Accionistes que acordi la fusió.
d) Data d'efectivitat a efectes comptables des de la fusió.
Les operacions realitzades per la societat Absorbida s'entendran realitzades a efectes comptables per compte de la Societat Absorbent a partir del
dia en què se celebri cadascuna de les Juntes Extraordinàries d'Accionistes.
e) Accions o drets especials.
No s'atorga cap dret per part de la Societat Absorbent als titulars d'accions de classes especials, ni als qui tinguin drets especials distints de les
accions en la societat que s'extingeix, ni opcions, per no existir, ni en la
Societat Absorbent ni en la Societat Absorbida, accions de classes especials ni drets especials distints de les accions esmentades.
f) Avantatges concrets.
No s'atribueix cap classe d'avantatges als experts independents que
intervinguin en el projecte de fusió, administradors de la Societat Absorbent ni als administradors de la Societat Absorbida.
Barcelona, 7 d'Agost de 2008.
Secretari del Consell Administració. Juan M. Figuera Santesmases.

La Companyia Cervesera del Montseny elabora aquesta beguda i organitza cursos de tast i fabricació ■ MARTA PICH

Elboomdela
cervesacasolana
NOVETAT · Durant els últims anys s’han creat una desena de
microcerveseries en diverses poblacions MODA · Cada cop hi ha
més interès per l’elaboració de la beguda de forma artesanal
Mònica Borrell
LLEIDA

E

l consum de la cervesa és
elevat a Catalunya, però
no ha sigut fins fa pocs
anys que s’ha començat
a tenir en compte com
un producte de qualitat, amb una
aposta pel gust i la diferenciació de
l’elaboració artesanal. El vi tradicionalment ha sigut valorat, però la
cervesa ha viscut sempre a
l’ombra, molt lligada a la beguda genèrica d’estones d’oci.
Ara, però, tot ha començat a canviar. Hi ha un interès creixent que
es fa notar amb diferents iniciatives sobre la cultura cervesera, fins
ara molt desconeguda. Prova
d’això és que hi ha una desena de
microcerveseries que han apostat
per l’elaboració de cervesa artesanal sense additius, sense filtrar ni
pasteuritzar. La majoria dels emprenedors que les impulsen són
amants de la cervesa que en van començar a elaborar a casa de forma
particular fins que van decidir fer
el salt a la comercialització.

De la Glops a La Pubilla
Un dels pioners va ser Llúpols i Llevat, que va néixer el 2005 a l’Hospitalet. Va ser la primera companyia catalana que va comercialitzar la seva pròpia cervesa, la Glops.
L’última ha sigut la cervesa artesana La Pubilla, registrada a la Segarra, que es va començar a comercialitzar el primer cap de setmana
d’agost, coincidint amb la festa de

Sant Guim de Freixenet, amb una
producció de 3.400 ampolles. Es
tracta d’una aposta de David Valls i
Josep Bonet, que s’han decidit a fer
una cervesa torrada d’alta fermentació sense cap additiu ni producte
químic, estil artesanal des de l’elaboració fins a l’etiquetatge.
L’aventura es va començar a gestar fa uns anys. Valls explica que al
principi es tractava d’un divertiment, i es dedicava a fer cervesa a
casa amb amics. Després van madurar la idea d’anar més enllà i van
buscar l’assessorament dels impulsors de la Glops. Ha sigut en aquesta fàbrica de l’Hospitalet on han
elaborat de forma artesanal els pri-

L’equip bàsic per
elaborar cervesa es pot
muntar a la cuina de casa
sense gaires despeses
mers milers d’ampolles. El preu per
al públic és d’uns 2,5 euros, una tarifa més elevada que les comercials, però “el gust no hi té res a
veure”, explica Valls. La intenció de
cara a l’any vinent és deixar de llogar les instal·lacions per crear una
microcerveseria pròpia.
Ara fa just un any que també es
va posar en marxa la Companyia
Cervesera del Montseny, amb seu a
Sant Miquel de Balenyà, que produeix uns 9.000 litres de cervesa artesanal al mes. Pablo Vijande n’és el
mestre cerveser i porta més de 10
anys fent cervesa. Primer es va ini-

ciar en l’àmbit casolà i després va
començar a fer cursos d’elaboració
amb l’associació Humulus Lupulus.
Un viatge que el 1997 va realitzar
a Anglaterra per aprendre anglès
va ser decisiu de cara al paper que
jugaria en la seva vida la cervesa.

Artesania i equip personal
Allà va conèixer l’artesà Wolfe
Witham i va anar a treballar a la
seva fàbrica, on es va formar i va
aprendre els secrets de la cervesa.
Quan el seu “mestre anglès” va canviar la maquinària, va decidir comprar-la i iniciar la seva pròpia producció al Montseny. “Vaig veure
que en aquell moment el mercat estava preparat. Aquests deu anys
han sigut de base per crear una cultura cervesera”. Els cursos atreuen
gent de totes les edats i tenen molt
bona acollida. Després n’hi ha
molts que “s’engresquen, compren
els materials i la fan”. “El gran
avantatge de la cervesa és que es
pot fer a la cuina de casa amb una
gran qualitat; en canvi el vi això no
ho permet”. Un equip bàsic casolà
costa uns 80 euros i permet fer 20
litres de cervesa.
Rosita, Moska, Ales els Agullons,
Guineu i Les Clandestines són altres exemples de cerveses artesanes que s’han gestat a Catalunya.
Posar en marxa una microcerveseria costa més de cent mil euros, segons l’administrador de Ca
l’Arenys, Nereo Garbin. És l’única
empresa de l’Estat que fabrica maquinària per fer microcerveseries i
són els impulsors de la Guineu. ■

