8a EMISSIÓ (JULIOL 2021)
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Compra “COMPROMISOS TEB”
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Amb els diners recollits, la cooperativa pot
emprendre nous projectes i/o cancel·lar
algun compte bancari que li surt més car.

Què són els compromisos TEB?
Són títols legítimament emesos per la cooperativa de segon grau Taller Escola Barcelona
SCCL (Conforme a la Llei 5/2015 de 27 d’abril), amb les següents característiques:
• Títols de 500 euros amb pagament anual d’interessos cada 30/09.
• Transmissibles. Si necessites els diners abans del venciment, pots transmetre els títols
(tots o una part) a una altra persona, donant avís a la cooperativa.
• Opció de recompra. També pots demanar a la cooperativa que te’ls recompri (sense cap
penalització).
• Els tenidors de COMPROMISOS TEB tenen dret a veu a l’assemblea general ordinària de
la cooperativa de segon grau.
• L’emissió està emparada per les Lleis 5/2015 i 12/2015).
• Són títols exigibles. La cooperativa està obligada legalment a retornar els diners arribat
el venciment, responent, si cal, amb el seu capital i patrimoni.

Quants diners puc invertir?
• Mínim: 500 € (1 títol)
• Màxim: no hi ha, fora del topall de l'emissió (240.000 €)

Emissió JULIOL-2021 tria entre venciments a 2 i 3 anys
En aquesta emissió, els compradors poden triar entre comprar COMPROMISOS TEB:
• Venciment a 2 any de termini (30/09/2023), amb un 1,9% d’interès anual
• Venciment a 3 anys de termini (30/09/2024), amb un 2,2% d’interès anual

Com puc comprar COMPROMISOS TEB?
Les persones sòcies, familiars, amics i simpatitzants de la cooperativ ja poden fer una
sol·licitud de quants COMPROMISOS TEB volen:
• enviant correu-e amb les teves dades (al revers d’aquest full) a compromisos@teb.org
• o lliurant aquesta nota emplenada a qualsevol Secretaria/Recepció dels centres de TEB.

Tens COMPROMISOS TEB de l’emissió juny-2019A o
setembre-2020A i vols mantenir la inversió al seu
venciment (30/09/2021), comprant d’aquesta 8a
emissió JULIOL-2021?
Empleneu aquesta butlleta i ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de
tramitar la compra i signar tots els documents necessaris.
Pots reinvertir tots els teus COMPROMISOS TEB o només una part.
NOM I COGNOMS______________________________________NIF:_____________
ADREÇA:_______________________________________POBLACIÓ______________
Codi postal__________Telèfon_____________correu-e:_______________________
TINC

COMPROMISOS TEB (500€ cadascú) de l’emissió 2019A o 2020A

DEMANO al seu venciment, utilitzar el retorn dels mateixos per....
ADQUIRIR

COMPROMISOS TEB (500€ cadascú)
amb venciment a 2 anys (1,9% interès
anual) d’aquesta nova emissió
COMPROMISOS TEB (500€ cadascú)
amb venciment a 3 anys (2,2%
interès anual) d’aquesta nova emissió

Signatura del sol·licitant:

Data de recepció (a omplir pel centre
TEB que rep la sol·licitud)/Signatura
i segell del responsable

DATA:
HORA:

Vols adquirir COMPROMISOS TEB per primer cop?
Empleneu aquesta butlleta i ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de
tramitar la compra i signar tots els documents necessaris.
NOM I COGNOMS______________________________________NIF:_____________
ADREÇA_____________________________________POBLACIÓ________________
CODI POSTAL______________Telèfon de contacte___________________________
correu-e:________________________
DEMANO
ADQUIRIR

COMPROMISOS TEB (500€ cadascú) amb
venciment a 2 anys (1,9% interès anual)
COMPROMISOS TEB (500€ cadascú) amb
venciment a 3 anys (2,2% interès anual)

Data de recepció (a omplir pel centre
TEB que rep la sol·licitud)/Signatura
i segell del responsable

DATA:
HORA:

Signatura del sol·licitant:

***S’atendrà per rigorós ordre de sol·licitud. Els antics tenidors de COMPROMISOS TEB
(emissió 2019A i 2020A) tindran preferència sobre les noves sol·licituds per mantenir
la seva inversió en aquesta nova emissió, demanant-lo abans del 28-09-2021***

