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Madrid, 11 de Maio de 2018

Estimado/a mutualista,

No próximo dia 12 de Junho será realizada a Assembleia Geral Ordinária de Mutualistas da Prevenção Sanitária 
Nacional (PSN), motivo pelo qual lhe envio a presente carta e com ela a ordem de trabalhos, de modo a ter 
conhecimento dos  assuntos que abordaremos em tão importante compromisso.

Conforme em ocasiões anteriores, dois dos principais assuntos que serão discutidos na Assembleia serão os 
resultados obtidos no exercício anterior e a gestão efetuada pelo Conselho de Administração que tenho a 
honra de presidir. 

Durante o ano de 2017, a PSN voltou a ter resultados que consolidam a nossa posição de mutualista de 
referência para o grupo de universitários graduados, com aumentos importantes nas suas principais 
dimensões, que terá oportunidade de conhecer durante a Assembleia.

A participação ativa por parte dos mutualistas é o melhor indicador do seu compromisso e a garantia para 
lograr alcançar os avanços atingidos pela Entidade nos últimos anos, o que significou que a poupança gerada 
excedesse os 1.300 milhões de euros.

A ordem de trabalhos desta reunião anual conclui-se este ano com as eleições para o Conselho de Administração, 
convocadas em conformidade com os Estatutos, na reunião do Conselho realizada no passado dia 9 de Maio. 

Neste sentido, recordo que, caso deseje participar na Assembleia, deve enviar o seu cartão de presença. 
Caso tal não seja possível, recomendo que delegue num representante, enviando, para o efeito, o cartão de 
representação devidamente formalizado e assinado. De resto, recordo que as representações/delegações 
que não contenham o nome de um representante serão entendidas como concedidas ao Conselho de 
Administração, de modo a que sejam exercidas pelo Presidente. Da mesma forma, será solicitada a presença 
de um Notário que redigirá a ata da Assembleia.

Esperando recebê-lo pessoalmente, subscrevo-me com os meus melhores cumprimentos,

Conselho de Administração

Miguel J. Carrero López.
Presidente. Mutualista nº 58.189

Tomás del Monte González.
Mutualista nº 57.714

Carmen Rodríguez Menéndez.
Vice-presidenta. Mutualista nº 73.175

Miguel Morgado Gómez.
Mutualista nº 56.954

Miguel Triola Fort.
Vice-presidente segundo. Mutualista nº 90.147

Eudald Bonet i Bonet.
Mutualista nº 222.559

Esteban Ímaz Buenechea.
Secretário. Mutualista nº 91.498

José María Suárez Quintanilla.
Mutualista nº 175.584

Filemón Rodríguez Rodríguez.
Mutualista nº 66.961

Juan José Porcar Porcar.
Mutualista nº 274.644

Manuel Pérez Fernández.
Mutualista nº 153.622


