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1. JABETZAREN EGITURA 
 
1.1.- Sozietatearen kapitala 
 
2018ko abenduaren 31n Sozietatearen kapitala ondokoa da:  
 
 

Azken aldaketaren data Kapital soziala (€) Akzio kopurua Boto eskubideen 
kopurua 

2015-04-10 3.796.096 126.200 126.200 

 
 
Akzioak izendunak dira —bakoitza 30,08 euro nominalekoa—, guztiak mota batekoak dira eta 
erabat harpidetuta daude.  
 
1.2.- Partaidetzen titular zuzenak ondokoak dira ekitaldia amaitutakoan:  
 
 

Akziodunaren izena edo izen soziala Boto eskubide zuzenen 
kopurua 

Boto eskubide guztien 
gaineko %  

SPRI Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, 
S.A. 

64.362 % 51 

Arabako Foru Aldundia 30.919 % 24,5 

Vitoria-Gasteizko Udala 30.919 % 24,5 

 
 
1.3.- Ekitaldi honetan akzio-egituran ez da aldaketarik gertatu.  
 
1.4.- Administrazio Kontseiluko kideek ez dute sozietatearen akziorik.  
 
1.5.- Sozietateari ez zaio jakinarazi harengan eragina izan dezakeen sozietateaz kanpoko 
hitzarmenik, eta ez da ezagutzen bere akziodunen arteko ekintza itundurik.  
 
1.6.- Sozietateak ez du autozorroan akziorik.  
 
1.7.- Estatutuan ez dago mugarik boto eskubideak gauzatzeari dagokionez.  
 
1.8.- Sozietatearen Estatutuen 8. artikuluak ondoko mugak ezarri ditu kapital sozialaren 
partaidetzak eskualdatzearen inguruan:  
 
“Bizidunen arteko ekintzen bidez akzioak besterentzeko, aldez aurretik Sozietatearen Administrazio Organoari 
eskaini beharko zaizkio, Sozietateak eskura ditzan edo, ezetz esaten badu, akziodunei hogeita hamar eguneko 
epea emango zaie eskuratzeko.  Saltzeko eskaintza jakinarazpena jasotzen denetik lehentasunezko sistema 
honen bidez besterentzea behin betiko egiten den arte, ezingo da hirurogei egun baino gehiagoko epea igaro.  
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Akzioak eskuratzeko lehentasunak, akzionista bakoitzak duen proportzioaren arabera burutuko dira.  Alde biek 
adostuko dute zein izango den eskualdaketaren prezioa.  Ez badira ados jartzen, peritu batzuek finkatuko dute 
eskualdatze prezioa. Alde bakoitzak peritu bana izendatuko du eta hirugarren bat ados jarriz izendatuko dute, 
ezin badira ados jarri, Epaileak izendatuko du.  
 
Lehen aipatutako epea amaituta ez bada lehentasunezko eskubidea egikaritu, akzionistak askatasun osoa izango 
du bere akzioak saltzeko hurrengo hiru hilabetez eta egokiak jotzen dituen prezioetan.  
 
Sozietatearen Administrazio organoak, akzioak libre eskualdatzeari jarritako muga horiek aplikatzearen ondorioz 
sortzen diren gaiak ebazteko gaitasuna du.” 
 
 
2.  SOZIETATEAREN ADMINISTRAZIOAREN EGITURA  
 
2.1.- Estatutuen arabera, gehienezko eta gutxieneko kontseilari kopurua ondokoa da:  
 
 

Kontseilarien kopurua gehienez 9 

Kontseilarien kopurua gutxienez 3 
 
 
2018ko abenduaren 31n 8 kontseilari dira.  
 
2.2.- 2018ko abenduaren 31n Administrazio Kontseiluak ondoko kide hauek berrautatu ditu:  
 

 
 

 
Hautaketa prozesua kasu guztietan: Euskadiko Ondareari buruzko Legearen Testu Bateginak 
onesten duen 2/2007 Legegintzako Dekretuak, azaroaren 6koak, ezarri duena.  
 
 
 
 
 
 
 

Kontseilariaren izena edo izen soziala Kontseiluan duen 
kargua 

Izendapenaren 
lehenengo data 

Izendapenaren 
azken data 

Aitor Urzelai Inza jn. Presidentea 13.02.26 18.07.03 

Javier Hernando García jn. Idazkaria 15.09.23  

Imanol Cuétara Camiruaga jn. Kidea 13.02.26 18.07.03 

Iñaki Suárez Arauzo jn. Kidea 13.02.26 18.07.03 

Aitor Cobanera Rodríguez jn. Kidea 13.06.12 18.07.03 

Amagoia Zubillaga Jauregui and.  Kidea 16.06.16  

Nerea Melgosa Vega and.  Kidea 23.09.23  

Félix Antonio González San Vicente jn. Kidea 23.09.23  
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2.3.- 2018an ondoko kontseilari hauek berautatuak izan dira: 
 

Izena 

Aitor Urzelai Inza jn. 

Imanol Cuétara Camiruaga jn. 

Iñaki Suárez Arauzo jn. 

Aitor Cobanera Rodríguez jn. 

 
 
2.4.- 2018an Administrazio Kontseiluan ondoko aldaketak egin dira:   
 

Izena Izendapenaren azken data 

Aitor Urzelai Inza jn. 18.07.03 

Imanol Cuétara Camiruaga jn. 18.07.03 

Iñaki Suárez Arauzo jn. 18.07.03 

Aitor Cobanera Rodríguez jn. 18.07.03 

 
2.5.- Kontseilari berriek ondoko dokumentazioa eskura dezakete euren prestakuntza eta 
orientaziorako:   
 

a.- 228/1988 Dekretua, irailaren 6koa, zeinaren bidez “Sociedad para la Promoción y 
Reconversión Industrial, S.A."ri Arabako Foru Aldundiarekin eta Vitoria-Gasteizko 
Udalarekin batera Sozietate Anonimo bat sortzeko baimena ematen zaion eta horren 
helburu soziala Enpresen eta Berrikuntzaren Zentro bat sortzea da.  

 
b.- Administrazio Kontseiluaren osaketa 
 
c.- Sozietatearen Estatutuak 
 
d.- Kontseiluaren Araudia 
 
e.- Organigrama 

 
f.- Kudeatzeko plana 
 
g.- Administrazio Kontseiluaren aktak, azken hamabi hilabetekoak.  
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2.6.- 2018ko abenduaren 31n kontseilari exekutiboak ondokoak dira:  
 

Kontseilariaren izena edo izendapena Duen kargua 

Aitor Urzelai Inza jn. Presidentea 

Javier Hernando García jn. Idazkaria 

Imanol Cuétara Camiruaga jn. Kidea 
 

Kontseilari exekutiboen kopurua guztira 3 

Kontseilarien % guztira ....... % 37,5 
 

 
2.7.- 2018eko abenduaren 31n kontseilari dominikalak ondokoak dira:  
 

Kontseilariaren izena edo izendapena Ordezkatzen duen edo izendatzeko proposatu duen 
akzionistaren izena edo izendapena 

Aitor Urzelai Inza jn. SPRI Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. 

Imanol Cuétara Camiruaga jn. SPRI Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. 

Iñaki Suárez Arauzo jn. SPRI Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. 

Aitor Cobanera Rodríguez jn. SPRI Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. 

Javier Hernando García jn. Arabako Foru Aldundia 

Amagoia Zubillaga Jauregui and. Arabako Foru Aldundia 

Nerea Melgosa Vega and.  Vitoria-Gasteizko Udala 

Félix Antonio González San Vicente jn. Vitoria-Gasteizko Udala 
 

Kontseilari dominikalen kopurua guztira 8 

Kontseilarien % guztira ....... % 100 
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Ez da urte honetan aldaketarik egon kontseilarien tipologiari dagokionez.  
 
2.8.- Administrazio Kontseiluak ez du kontseilari delegaturik izendatu.  
 
2.9.- Ez da Administrazio Kontseiluaren batzorderik ezarri.  
 
2.10.- Ondoko Kontseiluko kide hauek administrari edo zuzendaritza karguak dituzte SPRI 
taldean dauden beste sozietate batzuetan:  
 
 

Kontseilariaren izena edo izen 
soziala 

SPRI taldeko entitatearen izen soziala Kargua 

Aitor Urzelai Inza jn. Arabako Teknologi Parkea, S.A., Bizkaiko Teknologi 

Parkea, S.A., GipuzkoakoTeknologi Parkea, S.A. 
Kontseilaria 

Aitor Cobanera Rodríguez jn. Arabako Teknologi Parkea, S.A., Bizkaiko Teknologi 

Parkea, S.A., GipuzkoakoTeknologi Parkea, S.A 
Kontseilaria 

Javier Hernando García jn. Arabako Teknologi Parkea, S.A. Kontseilaria 

Nerea Melgosa Vega and. Arabako Teknologi Parkea, S.A. Kontseilaria 

 
 
2.11.- Sozietateak ez du araurik jarri kontseilariek parte har dezaketen kontseilu kopuruari 
dagokionez.  
 
2.12.- Administrazio Kontseiluak bere gain hartzen dituen erantzukizunak enpresari 
dagokionez, ondokoak dira batez ere:  
 

● Urteko Kudeaketa Plana eta horren burutzapenaren inguruko ebaluazio partzialak.  

● Goi-zuzendarien pizgarriak eta euren jardueraren ebaluazioa.  

● Sozietatearen eta bere talde finkatuaren Urteko Kontuak egitea.  

● Inbertsio eta finantzaketa politikak. 

● Administrazio Kontseiluaren Araudia 
 
2.13.- Sozietatean Kontseiluaren Araudi bat dago, 2012ko irailaren 20an egindako bileran 
onetsitakoa. Administrazio Kontseiluko kide guztiek horren kopia jaso dute eta ondoko alderdi 
hauek ditu Araudiak:   
 

● Kontseiluaren osaketa. 

● Kontseiluaren egitura. 

● Kontseiluko lantaldeak. 

● Kontseiluaren zereginak. 
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● Kontseiluaren funtzionamendua 

● Kontseilariak izendatzea eta kargu-uztea. 

● Kontseilarien betebeharrak (Kode deontologikoa)/ Interes gatazka. 

● Kontseilariaren eskubideak eta ahalmenak. 

● Gobernu Korporatiboa.  
 
2.14.- Administrazio Kontseiluak Kontratatzeko Barne Jarraibideak onetsi ditu. Jarraibide 
horien bidez, kontratatzeko prozedurak arautzen dira eta, horrela bada, publizitate, 
konkurrentzia, gardentasun, konfidentzialtasun, berdintasun eta diskriminazio eza printzipioen 
eraginkortasuna bermatuko da.  
 
2.15.- 2018. urtean ez da inolako ordainsaririk eman Administrazio Kontseiluko kideei.  
 
2.16.- 2018. urtean Sozietateko kontseilariek taldeko beste sozietate batzuetako administrazio 
kontseiluetan egoteagatik ez dute ordainsaririk jaso.  
 
2.17.- Ez dago goi-zuzendaritzako kiderik.   
 
2.18.- Ez dago berme edo blindatze klausurarik Sozietatearen goi-zuzendaritzako kideen edo 
kontseilari exekutiboen alde.  
 
2.19.- Ekitaldi honetan Kontseiluaren Araudian ez da aldaketarik egin.  
 
2.20.- Kontseilariek euren kargua utzi beharko dute ondoko kasuetan (Kontseiluaren 
Araudiaren 19. art.): 
 

● Kargurako ezarri zen epea amaitzen denean edo Batzar Nagusiak hala erabakitzen duenean 
legez eta Estatutuz esleituta dituen eskumenak erabilita.  

 
● Legeak aurreikusitako bateraezintasun edo debeku kasuren batean daudenean.  
 
● Kontseilari moduan dituzten betebeharrak urratzen dituztenean.  
 
● Kontseiluan jarraituz gero Sozietatearen interesak arriskuan jar ditzaketenean.  
 

2.21.- Ahalordeak pertsona bakar batean metatzeak dituen arriskuak mugatzeko, 50.000 eta 
100.000 bitartean ahalorde mankomunatuak izango dituzte Aitor Urzelai Inza jaunak eta 
Imanol Cuétara Camiruaga jaunak, funtsean ondasun higigarriak zein higiezinak erosi, saldu 
eta trukatzeko; kontratuak egin, formalizatu, esleitu, luzatu, aldatu, berritu, ebatzi eta 
deuseztatzeko; mailegu edo kreditu eragiketak izenpetu eta formalizatzeko, eta mota 
guztietako berme, abal, bahi, hipoteka etab. eskatu, osatu, onartu eta ezeztatzeko. 100.000 
eurotik aurrera ahalordeak  Administazio Kontseiluari dagozkio. 

2.22.- Edozein motako erabakiak hartzeko ez da legeak ezarritakoaz beste gehiengo indarturik 
exijitzen; erabakiak, erdia gehi bat quorumaren arabera hartuko dira.   
 
2.23.- Sozietatearen Estatutuen arabera Kontseiluko presidenteak ondoko funtzio hauek ditu 
organo horren funtzionamenduari dagokionez:  

 



 
 

Gobernu Korporatiboaren Txostena, 2018  
Arabako Eraberrikuntza-Industrialdea SA 

   8/15 

a. Kontseiluaren bileren deialdiak egin eta bileren buru izango da, ebazteko eta eteteko 
ahalmenarekin. Eztabaidak zuzenduko ditu, hitzar nork duen erabakiko du eta 
mintzaldien iraupena zehaztuko du.   

 
b. Kontseiluaren bileren gai-zerrenda finkatuko du.  

 
c. Kontseiluko kide guztiak bileretara bertara daitezen saiatzea.  

 
d. Kontseilariren bat kontseilura askotan joaten ez bada, zergatik ez den joaten egiaztatu 

beharko du.  
 

e. Kontseiluaren eta Batzarraren erabakiak burutu eta betearaziko ditu.  
 

f. Kontseiluaren funtzionamenduaren ebaluazioa gainbegiratuko du, baita horren 
ondorioz egin daitezkeen hobetzeko proposamenak abian jartzen diren edo 
antzemandako akatsak zuzentzen diren ere.  

 
 
2.24.- Presidenteak kalitateko botoa du.  
 
2.25.- Estatutuetan edo Kontseiluaren araudian ez da kontseilarien adinari buruzko mugarik 
ezarri.  
 
2.26.- Ez dago prozesu formalik botoak Administrazio Kontseiluari eskuordetzeko, nahi zeta 
aktetan idatziz egindako boto eskuordetzeak soilik jaso.  
 
2.27.- Administrazio Kontseiluak 2018ean lau bilera egin ditu.  
 
2.28.- 2018ean Administrazio Kontseiluaren bileretara ez dira 9 kontseilari joan, eta horietatik 
5k botoa eskuordetu dute.  
 
2.29.- Formulatuak izan daitezen Kontseiluari aurkezten zaizkion banakako urteko kontu 
finkatuak, aldez aurretik egin dira Zentroko arduradunaren gainbegiratzean.  
 
2.30.- Administrazio Kontseiluak ez du mekanismorik ezarri berak egindako banakako kontu 
finkatuak Batzar Nagusian aurkez ditzaten ikuskaritza-txostenean zenbait salbuespen 
adieraziz.  
 
2.31.- Kontseiluko idazkaria kontseilaria da. 
 
2.32.- Kontseiluaren osoko bilkurak onesten ditu Kontseiluko idazkariaren izendapena eta 
kargu-uztea.  
 
2.33.- Kontseiluko idazkariaren funtzioa ondokoa da: funtzionamendu arauak egoki aplikatzen 
direla eta aktak jasotzeko eta sinatzeko prozedurak egoki burutzen direla zaintzea, akta 
liburuak eta akzionisten liburuak zaintzea eta akordioak izapidetzea.  
 
2.34.- SPRI Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.k Talde osoan kontu-ikuskariaren 
independentzia bermatzeko, lehiaketa publiko bidezko kontratazioa burutzen du eta, horrela 
bada, publizitatea, objektibotasuna eta konkurrentzia bermatzen dira.  
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2.35.- Sozietatearen eta inguruan finkatutako enpresa-taldearen urteko kontuen ikuskaritzaren 
ardura duen enpresak, Deloitte, S.L.k, 2018. urtean, ikuskaritzaz gain, beste lan batzuk burutu 
ditu sozietatearentzat edo eta taldearentzat.  
 
2.36.- 2018eko ekitaldiko Urteko Kontuen ikuskaritza txostenak erreserba edo salbuespenak 
jaso ditu.  
 
2.37.- Egungo ikuskaritza egin duen enpresak hirugarren urten egin ditu (2016,2017,2018)  
Sozietatearen kontuak ikuskatzen dira sozietatea eratu zenetik.  
 
2.38.- Kontseilariek, beren jarduera burutzeko laguntza behar badute, lege, kontabilitate zein 
finantza aholkulariak edo beste aditu batzuk kontratatzeko aukera dute edo aditu haiek 
bileretara joan daitezen eska dezakete.  Kargua burutzeko orduan nolabaiteko garrantzia edo 
konplexutasuna duten gaien inguruan egin beharko da eskaria.  
 
Kontseiluaren presidenteari jakinarazi beharko zaio kontratatzeko erabakia eta kontratazioa 
ezetsi daiteke ondokoak egiaztatuz gero:  
 

a. Ez dela beharrekoa agindutako funtzioak ondo burutzeko.  
 
b. Kostua ez dela arrazoizkoa arazoaren garrantzia kontuan izanik.  
 
c. Sozietateko aditu edo teknikariek egoki eman dezaketela eskatutako laguntza 

teknikoa.  
 
2.39.- Kontseilariek administrazio organoen bilerak nahiko denborarekin  prestatzeko behar 
duten informazioa izan dezaten, deialdia gutxienez hamar egun natural lehenago bidaliko da 
—eskutitzez eginez gero—, eta zazpi egun natural lehenago —posta elektronikoz bidaliz 
gero—; kontseilari bakoitzari bidaliko zaio deialdia horretarako eman duen helbidera eta, 
horrekin batera, bileraren gai-zerrenda eta horri dagokion informazioa ere bidaliko da.  
 
2.40.- Enpresak sistema bat burutu du Administrazio Kontseiluko kideei etengabe informazioa 
emateko egoera ekonomiko eta finantzarioari eta jarduerari buruz. Horretarako, Administrazio 
Kontseiluaren bileretako gai-zerrendan berariaz puntu bat sartuko da eta puntu horretan 
egoera hori zuzenean zein den ezagutzeko garrantzitsua den informazioa eskainiko da.  

 
2.41.- Administrazio Kontseiluaren Araudian kontseilarientzako Kode Deontologikoa sartu da. 
Kode horrek zenbait irizpide etiko eta jokaera irizpide jaso dira eta kide guztiei aplikatuko zaie 
derrigorrez.  Kode horretan, etikoki onargarri diren erabakiak hartzeko, kontseilarien artean 
izan daitezkeen interes gatazketarako eta horiek konpontzeko, etab.erako  irizpideak finkatzen 
dira. Horiek guztiak ondoko kapituluetan egituratzen dira:  

 
● Jokaera irizpideak 
● Kontseilariaren betebehar orokorrak 
● Konfidentzialtasun betebeharra 
● Gardentasun eta informazio betebeharra 
● Interes gatazka  
● Sozietatearen izena erabiltzea 
● Publikoa ez den informazioa 
● Lotutako persona 
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2.42.- Administrazio Kontseiluko kide batek ere ez dio adierazi Sozietateari prozesatu dutenik 
edo harena urka ahozko epaiketa irekitzeko autoa eman denik, Kapital Sozietateei buruzko 
Legearen 213. artikuluan adierazitako delituak direla-eta. 
 
 
 
 
3. LOTUTAKO ERAGIKETAK 
 
2018 eta 2017ko ekitaldietan Sozietatearekin ondoko aldeek egin dituzte transakzioak eta 
ondokoak dira lotura horien izaera:  
 

 Lotura-mailak. 

Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A Zuzeneko sozietate menderatzailea 

Vitoria-Gasteizko Udala Zuzeneko sozietate menderatzailea 

Arabako Teknologi Parkea, S.A. Taldeko enpresa 

EUCC Arabako Teknologi Parkea ATPko hirigintza-intereseko taldea 

 
3.1.- Lotutako erakundeak 

Hona hemen lotutako erakundeekin 2018 eta 2017ko abenduaren 31n izandako saldoak 
(eurotan):  

18.12.31: 

 Bezeroak, 
taldeko 

enpresak eta 
enpresa 
elkartuak 

Hornitzaileak, 
taldeko 

enpresak eta 
elkartuak 

Zorrak taldeko 
enpresekin eta 

empresa 
elkartuekin 

Eusko jaurlaritza   125.420 

SPRI Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, 
S.A. - 1.434 

 
247.091 

 

Vitoria-Gasteizko Udala 12.015 - 47.333 

Arabako Foru Aldundia - - 47.333 

Guztira  12.015 1.434 467.177 
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17.12.31: 

 Bezeroak, 
taldeko 

enpresak eta 
enpresa 
elkartuak 

Hornitzaileak, 
taldeko 

enpresak eta 
elkartuak 

Zorrak taldeko 
enpresekin eta 

empresa 
elkartuekin 

SPRI Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, 
S.A. - 3.163 

 
185.145 

 

Vitoria-Gasteizko Udala 12.015 - 30.320 

Arabako Foru Aldundia  - 30.320 

Guztira  12.015 3.163 245.785 

 
 
Hona hemen lotutako erakundeekin 2018 eta 2017ko ekitaldietan egindako transakzioak 
(eurotan):  
 
 

 2015eko ekitaldia 2014ko ekitaldia 

 Emandako 
zerbitzuak 
(sarrerak) 

Laguntza 
publikoko 
sarrerak 

Jasotako 
zerbitzuak 
(gastuak) 

Emandako 
zerbitzuak 
(sarrerak) 

Laguntza 
publikoko 
sarrerak 

Jasotako 
zerbitzuak 
(gastuak) 

Eusko jaurlaritza  125.420     

SPRI Eraldaketa Lehiakorrerako 
Sozietatea, S.A.  878.046 2.936 - 823.431 3.625 

Vitoria-Gasteizko Udala 64.185 47.333 8.824 64.185 30.319 14.186 

Arabako Foru Aldundia - 47.333 - - 30.319 - 

EUCC Arabako Teknologi Parkea - - 6.970 - - 7.770 

   Guztira  64.185 1.098.132 18.730 64.185 884.069 25.581 

 
Lotutako aldeekin egindako transakzioak Sozietatearen ohiko trafiko eragiketei dagozkie eta 
lotu gabeko erakundeei aplikatzen zaizkien antzeko merkatu-prezioen arabera egiten dira.  
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3.2.- Administratzaileak 

Ordainsariak.- 

2018 eta 2017ko ekitaldietan Administrazio Kontseiluko kideek ez dute ordainsaririk jaso 
soldatengatik, dietengatik edo beste edozein kontzeptugatik.  6 gizon eta emakume 2 dira.  

2018eko eta 2017ko abenduaren 31n Sozietateak ez du betebeharrik Administrazio 
Kontseiluko lehengo edo egungo kideen pentsioei eta bizi-aseguruei dagokienez, ezta horien 
kontura berme gisa berenganatutako betebeharrik ere.  

2018eko eta 2017ko abenduaren 31n ez dago Administrazio Kontseiluko kideekiko 
aurrerakinik.  

Administratzaileen interes-gatazka egoerari buruzko informazioa-  

Kapital Sozietateen Legeak definitzen duenaren arabera, 2018eko ekitaldia itxi denean 
Sozietateko Administrazio Kontseiluko kideek eta horiekin lotutako pertsonek ez dute 
partaidetzarik izan Sozietate honen xede den jarduera berbera, antzekoa edo osagarria duen 
ezein sozietatetako kapitalean. 
 
 
3.3.- Administrazio Kontseiluko kideek ez dute esan ekitaldian interes-gatazka egoeraren bat 
bizi dutenik, Kapital Sozietateei buruzko Legearen 227., 228., 229., eta 231. artikuluak 
aurreikusitakoaren arabera.  
 
 
 
 
3.4.- Administrazio Kontseiluaren Araudiak ondokoa xedatzen du:  
 
Kontseilariak bere edo berarekin lotutako pertsonen eta Sozietatearen artean interes-gatazka egoerarik sor ez 
dadin zainduko du. Baina interes-gatazka eragozterik ez badu, horren berri emango dio Sozietateari.  Zehazki 
honako hauek betez: 
 

● Kontseilaria ez da azalduko berarekin zuzenean nahiz zeharka zerikusia duten gaiei buruzko 
eztabaidetara eta ez du eztabaida horietan parte hartuko.  

 
● Kontseilariak ezin du zerbitzu profesionalen edo merkataritza zerbitzuen transakziorik burutu, ez zeharka, 

ez zuzenean, Sozietatearekin, ondoko salbuespenarekin: aurretiaz jakinarazten badu interes-gatazka 
dagoela eta Kontseiluak transakzio hori onartzen badu.  

 
● Kontseilaria ezingo da Sozietatearen negozio-aukera batez baliatu bere onurako edo berarekin lotura 

duen beste pertsona baten onurako. Negozio-aukeratzat, kontseilari lana egitean edo Sozietateren 
baliabideez eta informazioaz baliatuz sortutako edo aurkitutako edozein inbertsio edo merkataritza-
eragiketa bat egiteko aukera joko da.  
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4. ARRISKUEN KONTROLA 
 
4.1.- Kreditu-arriskua 
Sozietateak jasan dezakeen kreditu-arriskurik nagusiena bere merkataritza-eragiketekin lotuta 
dago. Baina arrisku hori ez dago modu esanguratsuan metatua, bezero batzuen artean 
banatzen baita.  
4.2.- Likidezia- eta interes-arriskua 
EAEko Urteko Aurrekontuek finkatuko dute Sozietateak bere jarduera gauzatzeko zer gaitasun 
izango dituen finantza-baliabideak lortzeko.  Finantza-baliabide horiei (aktiboak zein pasiboak) 
buruzko baldintzak, normalean Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta bertako 
Finantza Erakundeek urtero sinatzen duten Hitzarmenaren bidez arautuko dira.  Hitzarmen 
horrek, kasuan-kasuan aplikatu beharreko eta Euriborren arabera ezarritako interes-tasak, 
komisioak, etab. finkatuko ditu.  
4.3.- Merkatu- eta prezio-arriskua 
Egoera ekonomiko orokorrak baldintzatuko du Sozietatearen jarduera, eragiten duten zikloen 
mende dago.   
Baina arrisku horiek aritzen dira Sozietateak EAEn politika industrialeko tresnak garatzen 
dituelako eta, beraz, ez ditu bere aktiboak jarduera gauzatzen duen sektorearen ohiko denbora 
mugan gauzatu behar.    
4.4.- Administrazio Kontseiluko abokatu aholkulari bat izendatu da, Kontseiluaren barruan 
hartutako erabakien balio juridikoa bermatzeko.   
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5. BATZAR NAGUSIA 
 
5.1.- 2018ean Akziodunen Batzar Nagusiak bilera bat egin du.  
 
5.2.- Batzar Nagusia osatzeko quorumari dagokionez, ez dago desberdintasunik Kapital 
Sozietateei buruzko Legeak aurreikusitako gutxieneko erregimenarekin.  
 
5.3.- Akordio sozialei dagokienez, ez dago desberdintasunik Kapital Sozietateei buruzko 
Legeak aurreikusitako erregimenarekin.  
 
5.4.- Batzar Nagusiak beti izaera unibertsalarekin burutu dira.  
 
5.5.- Batzar Nagusiko presidentea eta Administrazio Kontseiluko presidentea pertsona bera 
dira.  
 
5.6.- Sozietateak ez du Batzar Nagusiko Araudirik egin.  
 
5.7.- Hona hemen txosten honi dagokion ekitaldian egin diren batzar nagusietara bertaratu 
direnei buruzko datuak:  
 
 

 
Bertaratukoen datuak 

Batzar Nagusiaren 
eguna 

Bertaratze 
fisikoaren %  

Ordezkaritzaren 
% Guztira  

2018.07.03 % 100 % 0 % 100 
 
 
5.7.- Txosten honi dagokion ekitaldian egin diren batzar nagusietako akordio guztiak aho batez 
hartu dira. Akordio horiek ondokoak dira:  
 
 

2018ko uztailaren 3an egindako batzarra 
 

 1.-     Urteko kontuak aztertzea eta onestea, hala badagokio (balantzea, galera era irabazien kontua, 

ekitaldiaren ondare garbian izandako aldaketen egoera, efektibo fluxuen egoera eta memoria) 
eta kudeaketa txostena eta emaitzak aplikatzeko proposamena; hori guztia 2017ko abenduaren 

31n itxitako ekitaldiari dagokionez. 

                2.-     Administrazio Kontseiluko kideak kargutik kendu eta beste batzuk izendatu. 
 3.-     Aurreko bilkuraren Akta idatzi, irakurri eta onestea, hala badagokio.  
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5.8.- Estatutuek ez dute mugarik finkatu Batzar Nagusira joateko beharrezkoa den gutxieneko 
akzio kopuruaren inguruan.  
 
 
AZKEN OHARRA: 
 
Kontseiluaren Araudiaren eta Gobernu Korporatiboaren Txostenaren edukia ikusteko, ondoko 
web orrira jo daiteke zuzenean:  http://www.bicaraba.eus 
 


