Passeig Mallorca, 42
07012 Palma de Mallorca
Telèfon 971 722 200
Fax 871 550 501
infomutual@mutualmedica.com

INSTRUCCIONS PER A LA DELEGACIÓ DE VOT PRÈVIA
A l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
DEL 30 D'OCTUBRE DE 2020

De conformitat amb el que estableix l'article 19.2 dels estatuts socials, el mutualista
podrà fer-se representar en l'Assemblea General per mitjà d'un altre mutualista,
mitjançant delegació conferida per escrit.


Màxim de delegacions de vot per mutualista

El nombre màxim de delegacions que podrà ostentar un mutualista en representació d'un
altre mutualista és de 50 delegacions.


Canals de remissió de la delegació de vot (hauràs d'escollir una de les opcions
que a continuació es detallen):

o

Delegació de vot electrònic.
Podràs delegar el vot de forma ràpida accedint al menú "Delegació de vot " dintre
de l'apartat de la pàgina web informativa de l'Assemblea General de mutualistes.
Accediràs mitjançant enllaç al portal www.councilbox.com/mutualmedica, en el
qual hauràs de fer clic en l'opció del botó "Delegació de vot ".
S'obrirà el formulari electrònic d’identificació en el qual hauràs d'omplir els
següents camps: nom, cognoms, DNI, telèfon mòbil i correu electrònic. També
serà necessari que adjuntis el DNI o el document identificatiu similar escanejat
per finalitzar correctament el procés.
A continuació realitzaràs la delegació de vot. És important transcriure el nom i
cognoms de la persona a qui es delegarà el vot o bé, marcar una de les opcions
que apareixen definides en el formulari per finalitzar el procés de registre de la
delegació de vot correctament.
Un cop enviat el formulari, rebràs un correu electrònic de confirmació amb el
següent missatge: "sol·licitud de delegació de vot registrada correctament".
Mutual Mèdica realitzarà una verificació conforme el sol·licitant que registra la
delegació de vot és mutualista i compleixi amb els requisits legals. També es
revisarà la situació del mutualista a qui delega la seva representació.
El procés finalitzarà amb un correu electrònic informatiu de confirmació o rebuig
de la sol·licitud de vot rebuda.
No obstant això, a més d'estar publicada tota la informació a la pàgina web, rebràs
amb caràcter previ al dia de l'Assemblea, una newsletter informativa que et
facilitarà realitzar aquest tràmit de delegació de vot electrònic en cas que estiguis
interessat de manera digital.
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o

Delegació de vot en paper:

Hauràs rebut dies previs a l'Assemblea, la convocatòria i ordre del dia de l'Assemblea
General Ordinària i Extraordinària de mutualistes, així com el document de "delegació de
vot" per correu postal (a l'adreça que ens consta a efectes de notificacions).
En cas de no haver rebut aquesta comunicació, a la pàgina web està disponible el
document de "Delegació de vot" que podràs imprimir i omplir de forma manuscrita,
seguint les mateixes instruccions indicades (transcripció del nom i cognoms o càrrec de
la persona en el que es delega el vot).
Un cop completat i signat el document, hauràs d’enviar-ho per correu ordinari a la següent
adreça: Via Laietana, número 31, 08003, de Barcelona.



Termini màxim d'entrada de delegacions de vot

La data límit per l'acceptació de la delegació de vot és el dia 28 d'octubre de 2020 a les
15:00 hores.



Incidències en cas de registre de la delegació de vot electrònic

En cas que tinguis qualsevol incidència en la sol·licitud de registre de la delegació de vot
electrònic, pots enviar un correu electrònic a l'adreça asamblea2020@mutualmedica.com
amb una breu explicació del motiu i t'ajudarem a resoldre-ho el més aviat possible.

