Junta General d’Accionistes
Dret d’informació

Els Estatuts Socials reconeixen als accionistes de Banco de Sabadell, S.A. la
totalitat dels drets d’informació que preveuen els articles 197 i 520 de la Llei de
societats de capital. A continuació es reprodueixen els articles que s’han indicat
abans, en què queden concretats els drets d’informació.
“Article 197. Dret d’informació a la societat anònima
1. Fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes
poden sol·licitar als administradors, sobre els assumptes compresos a l’ordre del dia, les
informacions o els aclariments que considerin necessaris, o formular per escrit les
preguntes que considerin pertinents.
Els administradors estan obligats a proporcionar la informació, per escrit, fins al dia de
la celebració de la Junta General.
2. Durant la celebració de la Junta General, els accionistes de la societat poden
sol·licitar verbalment les informacions o els aclariments que considerin convenients sobre
els assumptes compresos a l’ordre del dia. Si el dret de l’accionista no es pogués satisfer en
aquell moment, els administradors estaran obligats a facilitar la informació sol·licitada,
per escrit i dins els set dies següents al de la finalització de la Junta.
3. Els administradors estan obligats a proporcionar la informació sol·licitada a
l’empara dels dos apartats anteriors, llevat que aquesta informació sigui innecessària per
a la tutela dels drets del soci, o hi hagi raons objectives per considerar que es podria
utilitzar per a fins extrasocials o la seva publicitat perjudiqui la societat o les societats
vinculades.
4. La informació sol·licitada no es podrà denegar quan la sol·licitud tingui el suport
dels accionistes que representin almenys el vint-i-cinc per cent del capital social. Els
estatuts poden fixar-ne un percentatge inferior, sempre que sigui superior al cinc per cent
del capital social.
5. La vulneració del dret d’informació que preveu l’apartat 2 només faculta l’accionista
per exigir el compliment de l’obligació d’informació i els danys i perjudicis que se li
hagin pogut causar, però no serà causa d’impugnació de la Junta General.

6. En el cas d’utilització abusiva o perjudicial de la informació sol·licitada, el soci serà
responsable dels danys i perjudicis causats.
Article 520. Exercici del dret d’informació de l’accionista
1. L’exercici del dret d’informació dels accionistes es regeix pel que preveu l’article 197,
si bé les sol·licituds d’informacions o aclariments o la formulació per escrit de preguntes
es poden realitzar fins al cinquè dia anterior al previst per a la celebració de la junta. A
més, els accionistes poden sol·licitar als administradors, per escrit i dins del mateix
termini o verbalment durant la celebració de la Junta, els aclariments que considerin
precisos sobre la informació accessible al públic que la societat hagi facilitat a la
Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l’última Junta General i
sobre l’informe de l’auditor.
2. Les sol·licituds vàlides d’informacions, aclariments o preguntes efectuades per escrit i
les respostes proporcionades per escrit pels administradors s’inclouen a la pàgina web de
la societat.
3. Quan, anteriorment a la formulació d’una pregunta concreta, la informació
sol·licitada estigui disponible de manera clara, expressa i directa per a tots els accionistes
a la pàgina web de la societat amb el format pregunta-resposta, els administradors
poden limitar la seva resposta a remetre’s a la informació facilitada en el format
esmentat.”

Amb relació al dret d’informació dels accionistes, es confereix als accionistes la
possibilitat d’accedir a la informació esmentada a la pàgina web de la societat
www.grupobancosabadell.com. Igualment, a través de la pàgina web esmentada els
accionistes poden tenir accés a l’anunci de la convocatòria; al nombre total d’accions i
drets de vot; als documents que es posen a disposició dels accionistes; així com a la
resta de documents i informes fets públics a través de la pàgina web de la Societat; als
Estatuts Socials; al Reglament de la Junta General d’Accionistes i a les normes de
representació dels accionistes. Els accionistes també poden accedir al contingut literal
de les propostes d’acord, i la seva justificació, que, si escau, el Consell d’Administració
sotmeti a l’aprovació de la Junta General.
Així mateix, en compliment del que s’estableix a la Llei de societats de capital, als
Estatuts Socials i al Reglament de la Junta General d’Accionistes de Banco de Sabadell,
S.A., es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes, a partir de la data de
publicació de la convocatòria de Junta General, d’examinar en el domicili social situat a
Alacant, avinguda Óscar Esplá, número 37, els documents anteriors, així com d’obtenir
de Banco de Sabadell, S.A., el seu lliurament o enviament de manera immediata i
gratuïta.

Els accionistes que vulguin exercir el dret d’informació poden fer-ho per escrit,
remetent la seva comunicació al Servei de Relacions amb els Accionistes, al carrer
Sena, 12, pol. ind. Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona (Espanya); o
per correu electrònic a la bústia accionista@bancsabadell.com.
Altres drets
De conformitat amb el que disposa l’article 519 de la Llei de societats de capital, els
accionistes tenen dret a completar l’ordre del dia i a presentar noves propostes d’acord.
A continuació es reprodueix l’article que s’ha indicat abans, en què es concreten la
forma i el termini per exercir el dret esmentat.

“Article 519. Dret a completar l’ordre del dia i a presentar noves
propostes d’acord
1. Els accionistes que representin almenys el tres per cent del capital social poden
sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria de la Junta General
ordinària incloent un o més punts en l’ordre del dia, sempre que els nous punts vagin
acompanyats d’una justificació o, si escau, d’una proposta d’acord justificada. En cap
cas no es pot exercir el dret esmentat respecte a la convocatòria de juntes generals
extraordinàries.
2. L’exercici d’aquest dret s’ha d’efectuar mitjançant una notificació fefaent que s’ha de
rebre en el domicili social dins els cinc dies següents a la publicació de la convocatòria. El
complement s’ha de publicar, com a mínim, amb quinze dies d’antelació a la data
establerta per a la reunió de la Junta. La falta de publicació dins del termini del
complement serà causa d’impugnació de la junta.
3. Els accionistes que representin, com a mínim, el tres per cent del capital social
podran, en el mateix termini que s’indica en l’apartat anterior, presentar propostes
d’acord fonamentades sobre assumptes que ja estiguin inclosos en l’ordre del dia de la
Junta convocada o que s’hi hagin d’incloure. La societat haurà d’assegurar la difusió
d’aquestes propostes d’acord, i de la documentació que, si escau, s’hi adjunti, entre la
resta dels accionistes, de conformitat amb el que disposa la lletra d de l’article anterior.”

