INFORME QUE PRESENTA EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE
BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA, EN RELACIÓ AMB LA
PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT D’AUDITOR DE COMPTES
PER ALS EXERCICIS 2020, 2021 I 2022 A QUÈ ES REFEREIX EL PUNT
TRETZÈ DE L’ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL
D’ACCIONISTES DE BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA, LA
CELEBRACIÓ DE LA QUAL ESTÀ PREVISTA PER AL PRÒXIM 28 DE
MARÇ DE 2019, EN SEGONA CONVOCATÒRIA.
El Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, emet aquest
informe relatiu a la proposta de nomenament de la societat KPMG Auditores,
Sociedad Limitada, com a auditor de comptes de Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima, i dels comptes anuals consolidats del seu grup per als exercicis 2020, 2021
i 2022, d’acord amb el que disposa l’article 264 del text refós de la Llei de societats de
capital aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (Llei de
societats de capital).
La Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes (la Llei 22/2015), estableix
que, en les entitats d’interès públic, la designació de l’auditor de comptes estarà
subjecta al que disposen els apartats 2, 3, 4, 5 i 6 de l’article 16 del Reglament (UE)
núm. 537/2014, de 16 d’abril (el Reglament (UE) 537/2014), que, al seu torn,
estableix que, havent dut a terme prèviament un procés selectiu, el comitè d’auditoria
presentarà a l’òrgan d’administració una recomanació motivada relativa a la
designació d’auditors legals, que contindrà com a mínim dues alternatives per a
aquest encàrrec, i indicarà la seva preferència per una d’elles.
En aquest sentit, la Comissió d’Auditoria i Control de Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima, va iniciar, el 30 de gener de 2018, el preceptiu procés de selecció de
l’auditor de comptes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, i del seu grup
consolidat per als exercicis 2020, 2021 i 2022.
Al referit procés de selecció hi han estat convidades les principals empreses
d’auditoria internacionals, i s’ha desenvolupat de manera imparcial, transparent i no
discriminatòria, i d’acord amb els criteris establerts en el Reglament (UE) 537/2014,
així com amb les obligacions i responsabilitats relatives al procés de selecció que es
recullen en la Llei 22/2015 i en la Llei de societats de capital.
Sobre la base del resultat del procés de selecció, la Comissió d’Auditoria i Control va
elaborar la seva recomanació motivada. Entre les societats d’auditoria considerades,
la Comissió d’Auditoria i Control va mostrar la seva preferència per KPMG
Auditores, Sociedad Limitada.
En data 20 de desembre de 2018, el Consell d’Administració, seguint la preferència
de la Comissió d’Auditoria i Control, va acordar seleccionar KPMG Auditores,
Sociedad Limitada, com a auditor de comptes de Banco de Sabadell, Sociedad

Anónima, i dels comptes anuals consolidats del Grup Banc Sabadell per als exercicis
2020, 2021 i 2022, i proposar a la pròxima Junta General d’Accionistes la seva
designació, tal com es va comunicar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors
mitjançant fet rellevant (número de registre 273.045).

