Nota de premsa
Celebrada avui la seva Assemblea General

L’ASSEMBLEA D’EROSKI APROVA ELS COMPTES
DE 2018 I DECIDEIX DESTINAR ELS 14 M€ DE
BENEFICIS A RESERVES


L’Assemblea General ratifica els comptes anuals amb una millora dels
seus beneficis operatius per sisè any consecutiu fins a arribar als 163
M€



S’acorda també la creació d’un fons de cooperació



Es ratifica la signatura de l'acord de refinançament assolit amb les
entitats financeres.

 L’Assemblea General de delegats, òrgan de màxima decisió de la
cooperativa, ha convocat 250 socis treballadors i 250 socis
consumidors
Barakaldo, 19 de juny de 2019.- EROSKI ha celebrat aquesta tarda la seva
Assemblea General Ordinària anual a Barakaldo (Biscaia), a la qual s’hi havia
convocat 500 socis i sòcies representants dels col·lectius de socis treballadors i
socis consumidors. El seu president, Agustín Markaide, ha repassat els objectius
aconseguits l’exercici passat i la consolidació de la seva transformació amb el
sosteniment de resultats positius.
Markaide ha destacat “el creixement dels beneficis operatius -abans de
deterioraments, resultat de vendes d’immobilitzat, activitats no corrents financeres
i impostos- del grup, que encadenen 6 anys de millora successiva i han arribat a
163 milions d’euros, fet que confirma la solidesa de la nostra activitat i, per tant, de
la salut del negoci”. Uns comptes, tant els anuals individuals de la cooperativa com
els consolitats del Grup EROSKI, que l’Assemblea General ha aprovat, a més de
l’Informe de Gestió de l’exercici 2018.
Els socis cooperativistes presents, a més, han acordat destinar a reserves la
totalitat dels 14 milions d’euros de beneficis que va assolir la cooperativa matriu
l’exercici passat, igual que els dos anys anteriors.
Fons solidari
Així mateix, l’òrgan de màxima decisió de la cooperativa ha aprovat la creació d’un
fons solidari per a ajudar en el futur els socis que així ho necessitin a fer l’aportació
al capital social necessari que marquen els estatuts de la cooperativa: “Amb
l’aprovació d’aquest fons es demostra un cop més la fortalesa dels nostres principis
cooperatius i la solidaritat que n’emana”, ha afirmat Agustín Markaide.
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Durant l’Assemblea General, el president d’EROSKI ha repassat els termes de
l’acord de refinançament assolit el març passat amb les principals entitats bancàries
que representen la major part del seu deute, i que està en curs d’extensió a la
resta d’entitats per culminar així el procés el juliol vinent. Els delegats de
l’assemblea han ratificat aquest acord de refinançament. “Abordem els nostres
reptes amb un horitzó d’estabilitat financera per als pròxims 5 anys, fet que ens
permet continuar desenvolupant el nostre full de ruta i complir amb els acords
aconseguits”, ha apuntat Agustín Markaide.
Ampli procés de participació previ
L’assemblea celebrada aquesta tarda culmina un ampli procés de participació prèvia
dels socis treballadors i socis consumidors d’EROSKI que suma 60 juntes
preparatòries fetes a les principals ciutats del País Basc i Navarra, i que van
culminar amb una consulta sobre les matèries presentades a l’assemblea de
delegats.
La presidenta del Consell Rector d’EROSKI, Leire Mugerza, ha posat en valor el
model cooperatiu. “Avui culminem un ampli procés participatiu per a poder prendre
decisions entre totes les persones que formem EROSKI, i el seu resultat ens
demostra, un cop més, la realitat d’una manera diferent de fer empresa. El valor
del projecte i les persones que en formen part, juntes, fent prevaldre el col·lectiu
enfront de l’individualitat, buscant els mateixos objectius de futur. Perquè aquesta
etapa ens torna a demostrar el que hem estat els últims 50 anys, però sobretot, el
que podem ser”, ha afirmat Mugerza.

Sobre EROSKI
EROSKI és el primer grup de distribució de caràcter cooperatiu d’Espanya i
operador de referència a les regions de Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya i
Balears. La seva xarxa comercial ascendeix a 1.652 establiments, entre
supermercats, hipermercats i cash&carry, a més de gasolineres, òptiques, oficines
de viatges i botigues d’equipament esportiu. Compta amb més de 6 milions de socis
clients i més de 33.000 socis cooperativistes i treballadors.
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