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Celebrada avui davant de 500 persones delegades  

L’ASSEMBLEA GENERAL D’EROSKI APROVA ELS 
COMPTES DE 2021 I DECIDEIX DESTINAR 56 M€ DE 

BENEFICIS A RESERVES 
 Rosa Carabel recollirà el testimoni d’Agustín Markaide i es convertirà 

en la CEO, la primera executiva, de l’organització 
 L’Assemblea General de delegats, màxim òrgan de decisió de la 

cooperativa, ha convocat 250 socis treballadors i 250 socis 
consumidors 

 Els 59 M€ de beneficis de la cooperativa es destinen a interessos de 
les AFSE (2,8 M€) i la resta (56 M€), a reserves 

 Leire Mugerza, que compleix 10 anys com a presidenta del Consell 
Rector de la cooperativa, ha estat reelegida com a membre del Consell 
Rector 

Barakaldo, 26 de maig de 2022.  La cooperativa EROSKI ha celebrat aquesta 
tarda l’Assemblea General de delegats a Barakaldo (Biscaia), a la qual s’havia 
convocat 500 socis i sòcies representants dels col·lectius de socis treballadors i 
socis consumidors. Es tracta de la darrera assemblea d’Agustín Markaide com a 
president del Grup EROSKI, que, després d’11 anys com a primer executiu i més de 
30 a la cooperativa, es jubilarà aviat. En el marc del màxim òrgan de decisió de la 
cooperativa, el Consell Rector ha comunicat als delegats el nomenament de Rosa 
Carabel com a primera executiva d’EROSKI des del pròxim 1 de juliol. 

L’assemblea ha aprovat els comptes anuals individuals de la cooperativa i els 
consolidats del grup, així com l’informe de gestió de l’exercici passat. A més, els 
socis i sòcies cooperativistes presents han acordat distribuir els 59 M€ de beneficis 
que la cooperativa va aconseguir l’exercici 2021 destinant 2,8 M€ al pagament 
d’interessos de les AFSE (Aportacions Financeres Subordinades), que són fons 
propis de la cooperativa, i a reserves els 55,9 milions d’euros de beneficis nets 
restants.  

Durant la seva intervenció, Agustín Markaide ha agraït “l'esforç que han fet els 
professionals d’EROSKI per donar en cada moment una resposta encertada a la 
successió de canvis a què s’ha enfrontat la societat els últims anys”. Així mateix, ha 
destacat que l’evolució econòmica i financera d’Eroski ha estat molt positiva, i ha 
qualificat el resultat del 2021 com el millor dels últims 14 anys. I, especialment, ha 
encoratjat els socis i les sòcies a “encarar amb il·lusió la nova etapa en què EROSKI 
està immersa, amb més possibilitats d’actuació i amb una mirada renovada per a 
abordar els nous reptes. Les noves etapes necessiten lideratges nous. El de Rosa 
Carabel està avalat per la professionalitat i l’experiència de més de 25 anys al grup, 
gran part dels quals com a sòcia a la cooperativa matriu”. 

Rosa Carabel,ha destacat que se sent “orgullosa i agraïda per la confiança que posa 
en mi el Consell Rector”. Destaca que el projecte cooperatiu d’EROSKI és un 
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projecte  col·lectiu que es construeix amb les aportacions de tots i totes, ”un 
col·lectiu al qual s’han sumat més de 600 nous socis i sòcies cooperativistes el 
2021, i que seguirà sumant incorporacions fins a dos mil nous socis en 5 anys”. 
Carabel ha explicat que encara aquesta nova etapa “amb el propòsit de reforçar les 
bases del nostre projecte i avançar amb fermesa en el seu desenvolupament”. 

Salut, proximitat i sostenibilitat 

Carabel s’ha dirigit a les sòcies i els socis presents per recordar-los que “la societat 
i els consumidors s’estan transformant amb rapidesa i els haurem de donar les 
solucions que necessiten, diferents de les del passat. Els últims anys, la societat i 
els consumidors han fet una aposta decidida per una alimentació saludable i 
sostenible, basada en els productes de proximitat. Una aposta que s’alinea 
perfectament amb el compromís adquirit per EROSKI des de fa més de dues 
dècades”. 

En aquest context, Carabel, ha anunciat que, demà, EROSKI signarà un nou 
conveni de col·laboració amb el Govern Basc per impulsar el sector agroalimentari 
d’Euskadi. Aquest acord renova el que totes dues entitats van signar fa nou anys, 
Un acord que ha multiplicat per tres l’activitat comercial desenvolupada entre 
EROSKI i els prop de 300 productors locals que, a la Comunitat Autònoma Basca, 
subministren més de 2.400 productes a la cooperativa.  

Entre les iniciatives més recents relacionades amb el producte de proximitat i la 
sostenibilitat, s’ha presentat EROSKI Azoka, un market place per a impulsar la 
comercialització directa de productes locals, per part dels mateixos productors, als 
consumidors. Rosa Carabel ha afirmat: “El nostre objectiu és millorar l’experiència 
de consum de productes pròxims, d’alt valor social i econòmic i d’alta qualitat i a un 
preu just”. 

Ampli procés participatiu  

L’assemblea culmina un ampli procés de participació prèvia dels socis treballadors i 
socis consumidors d’EROSKI que suma més de 40 sessions informatives i juntes 
preparatòries presencials i amb connexions digitals.  

La presidenta del Consell Rector d’EROSKI, Leire Mugerza, reelegida durant 
l’assemblea com a membre del Consell, ha posat en valor que “la implicació de tot 
el col·lectiu social, i el seu treball i dedicació, han permés transformar EROSKI i 
obrir una nova etapa en la qual seguirem tirant endavant la missió d’aquest 
projecte cooperatiu, treballant en benefici de la salut dels consumidors i de la 
sostenibilitat del nostre entorn, des d’una manera diferent de fer empresa”. 

Sobre EROSKI 

EROSKI és el primer grup de distribució de caràcter cooperatiu d’Espanya i un dels 
capdavanters del nord del mercat espanyol (Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya i 
Balears), amb una quota superior al 13% en aquest mercat. Té una xarxa comercial 
de 1.646 establiments, entre supermercats, hipermercats i cash&carry; a més de 
gasolineres, òptiques, oficines de viatges i botigues d’equipament esportiu i el seu 
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supermercat en línia. Així mateix, té més de 6 milions de socis clients i més de 
33.000 socis cooperativistes, treballadors i franquiciats. 


