REDUCCIÓ DE CAPITAL
COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, SA
En compliment del que disposa l'article 319 del Text refós de la Llei de Societats de Capital, es
fa públic que a la Junta General d'Accionistes de la Companyia celebrada el 8 de maig de 2014,
degudament convocada, s'ha adoptat, per una majoria del 99,95% del capital social present i
representat, reduir el capital social de la Companyia amb càrrec a reserves de lliure disposició,
en l'import que representin (i) les accions que acudeixin a l'oferta pública d'adquisició
aprovada per la pròpia Junta General en la mateixa sessió del dia 8 maig 2014; així com (ii) les
175 accions que la Companyia té en autocartera; fins a la xifra màxima de 172.727,40 euros,
mitjançant l'amortització de les accions que la Companyia adquireixi de la referida oferta
pública d'adquisició d'accions, així com de les accions que la companyia té en autocartera.
El Consell d'Administració, en reunió celebrada el 16 d'octubre de 2014 i per delegació de la
Junta General d'Accionistes, va acordar per unanimitat dels consellers presents i representats
l'execució de l'acord de reducció de capital adoptat per la referida Junta de 8 de maig de 2014,
determinant l'import de la reducció de capital en 36.769,18 euros, corresponent a la suma del
valor nominal de les 2.884 accions de la classe B que han acudit a l'oferta pública d'adquisició
d'accions emesa per la Companyia, més el valor nominal de les 175 accions de la classe B que
la companyia té en autocartera, la qual cosa resulta un total de 3.059 accions de la classe B de
valor nominal de 12,02 euros cadascuna d'elles.
Com a conseqüència de l'anterior, el capital social de la Companyia passa a quedar fixat en la
quantitat de 7.514.723,70 euros, 125.649 accions de la classe A i 499.536 accions de la classe
B, de valor nominal 12,02 euros cadascuna d'elles.
A aquests efectes, es fa constar de forma expressa que la Junta General va acordar, a l'efecte
del que disposa l'article 335 del Text refós de la Llei de societats de capital, la creació d'una
reserva indisponible per l'import del valor nominal de les accions amortitzades.
Sabadell, 4 de novembre de 2014.- El Secretari del Consell d'Administració de la Companyia,
José María de Paz Arias.

