Proposta d'acord relativa al punt segon de l’ordre del dia
Augment de capital de Banco de Sabadell, S.A. (“Banc Sabadell” o la “societat”),
mitjançant aportacions dineràries amb reconeixement del dret de subscripció
preferent.
Augmentar el capital social, mitjançant aportacions dineràries, en un import
nominal de 86.476.525,625 euros, mitjançant l'emissió i posada en circulació de
691.812.205 accions ordinàries, de 0,125 euros de valor nominal cadascuna
d'elles.
Les accions a emetre estaran representades mitjançant anotacions en compte i es
regiran pel que disposa la normativa reguladora del mercat de valors; l'entitat
encarregada del registre comptable és la “Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima”
(“IBERCLEAR”).
Aquest augment de capital està subjecte a l'obtenció de les autoritzacions/no
oposicions oportunes.
(A) Destinataris
Aquest augment de capital va destinat als titulars dels drets de subscripció
preferent corresponents a les accions de la societat.
Es registrarà a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (“CNMV”) el fullet
d'emissió corresponent, o qualsevol document equivalent, d'acord amb la normativa
d'ofertes públiques de subscripció o venda de valors.

(B) Drets de les noves accions
Les noves accions conferiran als seus titulars, des del moment en què l'augment de
capital es declari subscrit i desemborsat pel Consell d'Administració, els mateixos
drets que les accions de la societat actualment en circulació.
(C) Data i condicions
Correspondrà al Consell d'Administració determinar la data en la qual l'acord s'hagi
de portar a efecte dins el termini màxim d'un any a comptar de la seva adopció per
la Junta General i fixar-ne els termes i les condicions en tot el que no preveu l'acord
de la Junta General, conforme a l'article 297.1.a) de la Llei de societats de capital.
En concret, determinar l'import final de l'augment de capital en cas de subscripció
incompleta, així com determinar si aquest es realitzarà en un o diversos trams, en
els termes i amb els límits establerts en aquest acord, i determinar el tipus o preu
d'emissió de les noves accions, fixant en particular l'import de la prima d'emissió,
si s'escau.
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El Consell d'Administració també podrà deixar sense valor ni efecte i abstenir-se
d'executar aquest augment de capital, si circumstàncies imprevistes relatives a les
condicions del mercat, del mateix banc o a algun fet o esdeveniment amb
transcendència social o econòmica aconsellen aquesta decisió, i cal informar-ne la
primera Junta General d'Accionistes que se celebri una vegada transcorregut el
termini fixat per a l'execució.
(D) Dret de subscripció preferent
Tindran dret de subscripció preferent sobre les noves accions els accionistes de la
societat que figurin legitimats en els registres comptables d'IBERCLEAR a les
23:59 hores de Madrid del dia de publicació de l'anunci de l'acord en el qual es
porti a efecte l'augment de capital en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil
("BORME").
Correspondrà al Consell d'Administració establir la relació o proporció entre drets
de subscripció preferent i les noves accions que s'emetin, en atenció a les
circumstàncies del moment en què es porti a efecte l'augment de capital, així com
determinar el procediment i els terminis perquè els accionistes puguin exercir el
seu dret de subscripció preferent de les noves accions.
D'acord amb el que preveu l'article 306, apt. 2, de la Llei de societats de capital,
els drets de subscripció preferent seran transmissibles en les mateixes condicions
que les accions de les quals deriven i seran negociables, en conseqüència, a les
borses de valors de Barcelona, Madrid i València i a través del Sistema
d'Interconnexió Borsària.
El període de subscripció tindrà una durada mínima de quinze (15) dies, i s'iniciarà
l'endemà de la publicació de l'anunci de l'acord en el qual es porti a efecte
l'augment de capital en el BORME. En tot cas, el Consell d'Administració podrà
fixar un període de subscripció preferent més llarg, si les circumstàncies així ho
aconsellen en el moment de l'execució de l'augment de capital.
El Consell d'Administració podrà preveure períodes o voltes addicionals amb la
finalitat que les noves accions que puguin quedar sense subscriure i desemborsar
durant el període de subscripció preferent puguin ser assignades als accionistes
que, havent exercit els seus drets de subscripció preferent, manifestin el seu
interès per adquirir accions addicionals i/o a altres inversors, fixant en tot cas el
procediment i els terminis d'aquests períodes o aquestes voltes addicionals.
El Consell d'Administració podrà donar per conclòs l'augment de capital de manera
anticipada, en qualsevol moment, sempre que hagi quedat íntegrament subscrit,
sens perjudici de declarar executat i tancat l'augment de capital una vegada
finalitzat el període de subscripció preferent i, si s'escau, els períodes o les voltes
addicionals i realitzat el desemborsament de les accions subscrites, determinant,
en cas de subscripció incompleta de l'augment de capital, l'import final d'aquest i
el nombre de les noves accions subscrites.
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Per exercir els drets de subscripció preferent durant el període de subscripció
preferent, els titulars dels citats drets podran cursar les ordres d'exercici adreçantse a les entitats participants a IBERCLEAR en el registre del qual estiguin inscrites
les accions o els drets corresponents, indicant la seva voluntat d'exercir els drets
esmentats i el nombre d'accions que volen subscriure. Les ordres que es cursin en
relació amb l'exercici del dret de subscripció preferent s'entendran formulades amb
caràcter ferm, irrevocable i incondicional.
(E) Desemborsament
El desemborsament de les noves accions, incloent-hi el seu valor nominal i la prima
d'emissió que si s'escau es fixi, es realitzarà mitjançant aportacions dineràries en
el temps i la forma que determini el Consell d'Administració, conforme al que es
preveu en aquest acord.
D'acord amb el que preveu l'article 299, apt. 1, de la Llei de societats de capital,
es fa constar que totes les accions anteriorment emeses per la societat estan
totalment desemborsades.
(F) Subscripció incompleta
Si finalitzat el període de subscripció preferent quedessin accions sense subscriure,
el Consell d'Administració podrà, (i) adjudicar discrecionalment les accions no
subscrites a favor de qualsevol tercer, sigui accionista o no, o, si s'escau, de
l'entitat o entitats col·locadores o asseguradores de l'emissió, per a la seva
subscripció en el termini que a aquest efecte determini el Consell d'Administració
una vegada finalitzat el període de subscripció preferent; i/o (ii) d'acord amb el que
disposa l'article 311 de la Llei de societats de capital, acordar la subscripció
incompleta de l'augment de capital i declarar-lo augmentat en la quantia subscrita
efectivament.
(G) Normativa del mercat de valors
Les noves accions objecte d'aquest acord seran emeses d'acord amb el que preveu
la Llei 24/1988, del mercat de valors, i altra normativa de desenvolupament.
(H) Modificació dels Estatuts socials de Banc Sabadell
Sens perjudici del que disposa l'article 297.2 de la Llei de societats de capital,
d'aplicació, s'acorda modificar l'article 7è dels Estatuts socials de Banc Sabadell, i
l'article esmentat, en el cas de subscripció completa de l'ampliació de capital que
es proposa, queda redactat de la manera següent:
“Article 7è. El capital del banc és de dos-cents vuitanta-vuit milions
dos-cents cinquanta-cinc mil vuitanta-cinc euros amb sis-cents vint-icinc cèntims d'euro (288.255.085,625 €), representat per dues mil
tres-centes sis milions quaranta mil sis-centes vuitanta-cinc
(2.306.040.685) accions nominatives, de valor nominal cadascuna
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d'elles de 0,125 d'euro, totalment desemborsades, numerades
correlativament de l'1 al 2.306.040.685, totes dues inclusivament.”
En cas de subscripció incompleta de l'augment del capital social, la redacció de
l'indicat article 7è dels Estatuts socials de Banc Sabadell l'adaptarà el Consell
d'Administració al resultat definitiu.
La modificació estatutària queda subjecta, si s'escau, a les autoritzacions
administratives que corresponguin.
(I) Admissió a negociació de les noves accions
S'acorda sol·licitar l'admissió a negociació a les borses de valors de Barcelona,
Madrid i València, així com la inclusió en el Sistema d'Interconnexió Borsària, de la
totalitat de les noves accions que s'emetin en execució d'aquest acord, per a la
qual cosa es faculta el Consell d'Administració, amb facultats de substitució en la
Comissió Executiva o en les persones que aquesta estimi convenient.
(J) Delegació de facultats en el Consell d'Administració
D'acord amb el que preveu l'article 297.1.a) de la Llei de societats de capital,
s'acorda delegar en el Consell d'Administració, tan àmpliament com en dret sigui
possible, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en les persones
que aquesta estimi convenients, les facultats establertes expressament a l'article
297.1.a) de la Llei de societats de capital, així com totes aquelles facultats que se
li confereixen en aquest acord i la facultat de fixar totes les condicions que no
estiguin previstes en aquest acord.
Igualment, es faculta expressament el Consell d'Administració, tan àmpliament
com en dret sigui possible, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o
en les persones que aquesta estimi convenients, i sens perjudici de qualssevol
delegacions o apoderaments ja existents, per realitzar totes les actuacions i els
tràmits que siguin necessaris o merament convenients per aconseguir l'execució i
el bon fi de l'augment de capital i, en particular, de manera merament enunciativa,
els següents:
(i)

redactar, subscriure i presentar davant de la CNMV, si calgués, el fullet
informatiu relatiu a l'augment de capital, o qualsevol document equivalent,
d'acord amb el que preveu la Llei del mercat de valors i el Reial decret
1310/2005, sobre admissió a negociació de valors en mercats secundaris
oficials i ofertes públiques de venda o subscripció, assumint la responsabilitat
pel seu contingut, així com redactar, subscriure i presentar tots els suplements
a aquest que siguin necessaris, sol·licitant-ne la verificació i el registre per la
CNMV i realitzant les comunicacions de fet rellevant i qualssevol altres que
siguin necessàries o convenients;

(ii)

redactar, en el cas que existeixi, l'International Offering Memorandum o fullet
internacional amb la finalitat de facilitar la difusió de la informació relativa a

4

l'augment de capital entre els accionistes i inversors internacionals, assumint
la responsabilitat pel seu contingut;
(iii)

redactar, subscriure i presentar qualsevol documentació o informació
addicional o complementària que calgués davant de la CNMV, les societats
rectores de les borses de valors, la Societat de Borses o davant de qualsevol altra
autoritat o organisme competent nacional o estranger, per obtenir l'autorització,
la verificació i l'execució posterior de l'augment de capital;

(iv)

comparèixer davant del notari de la seva elecció i elevar a escriptura pública
l'acord d'augment de capital, així com dur a terme totes les actuacions que
siguin necessàries i aprovar i formalitzar tots els documents públics i privats
que resultin necessaris o convenients per a l'efectivitat plena de l'acord
d'augment de capital en qualsevol dels seus aspectes i continguts i, en
especial, per solucionar, aclarir, interpretar, completar, precisar o concretar, si
s'escau, l'acord adoptat i, en particular, resoldre els defectes, les omissions o
els errors que es puguin apreciar en la qualificació verbal o escrita del Registre
Mercantil;

(v)

negociar, subscriure i atorgar tots els documents públics i privats que calguin
en relació amb l'augment de capital d'acord amb la pràctica en aquest tipus
d'operacions, incloent-hi, en particular, un contracte d'assegurament i/o
col·locació que podrà incloure, al seu torn i entre altres previsions, les
manifestacions i garanties de la societat que siguin habituals en aquest tipus
de contractes, contractes d'agència, protocols o preacords referits als citats
contractes d'assegurament o col·locació, així com aquells que siguin
convenients per al millor fi de l'augment de capital, pactant les comissions i
els altres termes i les condicions que estimi convenients, i d'indemnització de
les entitats asseguradores, si s'escau;

(vi)

redactar i publicar tots els anuncis que resultin necessaris o convenients;

(vii)

declarar tancat l'augment de capital, una vegada finalitzat el període de
subscripció i realitzats els desemborsaments de les accions finalment
subscrites, atorgant tots els documents públics i privats que siguin
convenients per a l'execució de l'augment de capital;

(viii)

realitzar totes les actuacions que siguin necessàries o convenients per portar a
terme l'execució i formalització de l'augment de capital, davant de qualssevol
entitats i organismes públics o privats, espanyols o estrangers, incloses les
d'aclariment, complement o compensació de defectes o omissions que puguin
impedir o obstaculitzar l'efectivitat plena d'aquest acord;

(ix)

realitzar totes les actuacions que siguin necessàries o convenients per
solucionar, aclarir, interpretar, completar, precisar o concretar, si s'escau,
l'acord adoptat i, en particular, solucionar els defectes, les omissions o els
errors que s'hi puguin apreciar.

5

Justificació de la proposta
Tal com s'exposa a l'informe dels administradors, la finalitat de l'augment de
capital que el Consell d'Administració proposa a la Junta General és, principalment,
la d'augmentar la ràtio de core capital (capital i reserves) de Banc Sabadell.
Banc Sabadell i el seu grup, per al desenvolupament del seu negoci, han de
mantenir uns nivells adequats de recursos propis en comparació amb el seu volum
d'activitat i la seva situació al mercat. Sobre això, el Banc d'Espanya ha assenyalat
la conveniència que les entitats de crèdit mantinguin uns nivells de fons propis que
superin amb una certa comoditat els requeriments mínims legals (calculats a partir
dels actius ponderats per risc). Així mateix, cal que Banc Sabadell tingui un nivell
de recursos propis comparable amb el dels seus competidors principals, en tractarse d'una mesura de la solvència de l'entitat que és tinguda molt en compte pels
analistes, les agències de ràting, els supervisors i tot el mercat en general. Per la
seva banda, el mercat penalitza les entitats de crèdit que mantenen ràtios de
capital baixos, en percebre que tindran limitacions per al creixement, d'una banda,
i, de l'altra, que són més vulnerables a possibles deterioraments de l'entorn
creditici.
Addicionalment, el manteniment d'un nivell elevat de fons propis i, per tant, de
solvència, és essencial per accedir a fonts de finançament convenients en
condicions favorables, cosa que afecta directament els costos de l'entitat. Així
mateix, es pretén optimitzar el cost dels recursos esmentats i contribuir a una
rendibilitat adequada per als accionistes.
En línia amb l'anterior, cal ressenyar que el 26 d'octubre de 2011 l'Autoritat
Bancària Europea (l'“EBA” o l'“autoritat”), després de la reunió del Consell Europeu
que va tenir lloc el dia immediatament anterior, va emetre una comunicació en la
qual mostrava el seu suport a l'acord adoptat sobre les mesures comunitàries per
recuperar la confiança en el sistema financer i el sector bancari. En aquesta
comunicació i, en particular, en la seva Recomanació EBA/REC/2011/1, de 8 de
desembre de 2011, l'EBA ha comunicat l'establiment de mesures excepcionals per
enfortir l'estructura de capital de determinades entitats bancàries, entre d'altres,
l'obligació de comptar, abans del 30 de juny de 2012, amb una ràtio de core tier 1
(el capital de màxima qualitat segons la metodologia utilitzada per l'EBA en el
referit exercici d'estimació de necessitats de recapitalització del sistema bancari
europeu) de com a mínim el 9%.
Les decisions adoptades pel Consell Europeu i la comunicació i la recomanació de
l'EBA esmentades anteriorment representen una nova etapa en el procés de
reforçament del sistema financer europeu i nacional que es desenvolupa des de
l'any 2009; procés que ha donat lloc a nombroses reformes i novetats legislatives
(a Espanya recentment el Reial decret llei 2/2011, de 18 de febrer, de reforçament
del sistema financer, i la Llei 6/2011, d'11 d'abril, per la qual es modifica la Llei
13/1985, de 25 de maig, de coeficients d'inversió, recursos propis i obligacions
d'informació dels intermediaris financers) que han suposat l'establiment de
diverses mesures, entre les quals té una rellevància especial l'augment de les
exigències de solvència i recursos propis de les entitats de crèdit.
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Tot i que Banc Sabadell no va ser inclòs entre les entitats bancàries qualificades
com a “sistèmiques” per l'EBA i la situació actual de capital de la societat és
adequada als requeriments establerts per la normativa en vigor, en la convicció que
hi haurà una convergència en el sector cap al compliment dels requeriments de
capital més exigents, es considera oportú sotmetre a la consideració de la Junta
General del banc la realització d'una operació que permeti el reforçament de la seva
estructura de capital i augmentar els seus recursos propis de més qualitat.
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Proposta d'acord relativa al punt tercer de l'ordre del dia
Facultar el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., tan àmpliament
com calgui en dret, perquè, d'acord amb el que preveu l'article 297.1.b) de la Llei
de societats de capital, pugui augmentar el capital social en un o diversos cops i en
la quantia, les dates, les condicions i altres circumstàncies que el Consell
d'Administració decideixi, amb facultats de substitució a la Comissió Executiva o
en les persones que aquesta estimi convenients, fins al límit màxim i durant el
termini màxim que preveu la llei. Es poden fixar les característiques de les accions,
com també oferir lliurement les noves accions no subscrites en el termini o els
terminis de subscripció preferent, establir que, en cas de subscripció incompleta, el
capital quedarà augmentat només en la quantia de les subscripcions efectuades i
donar una nova redacció a l'article dels Estatuts socials relatiu al capital social.
La delegació comprèn la facultat de fixar, si s'escau, la prima d'emissió d'accions,
la d'emetre accions privilegiades, sense vot, rescatables o redimibles i altres valors
o instruments financers referenciats o relacionats amb les accions del banc que
impliquin un augment del capital social, i la de sol·licitar l'admissió, permanència i
exclusió de cotització dels valors emesos o qualssevol altres tràmits necessaris
perquè les noves accions objecte de l'augment o dels augments de capital siguin
admeses a negociació a les borses de valors nacionals i estrangeres, d'acord amb
els procediments previstos en cadascuna de les borses esmentades. Així mateix,
inclou la facultat, si s'escau, d'excloure el dret de subscripció preferent en relació
amb les emissions d'accions que es puguin recordar a l'empara d'aquesta delegació
quan l'interès de la societat així ho exigeixi en les condicions que preveu l'article
506 de la Llei de societats de capital.
Es faculta expressament el Consell d'Administració, tan àmpliament com en dret
sigui possible, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en les
persones que la mateixa estimi convenients, i sens perjudici de qualssevol
delegacions o apoderaments ja existents, per solucionar, aclarir, interpretar,
completar, precisar o concretar, si s'escau, els acords adoptats i, en particular,
solucionar els defectes, les omissions o els errors que s’hi puguin apreciar.
Igualment, es faculta expressament el Consell d'Administració, tan àmpliament
com en dret sigui possible, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o
en les persones que aquesta estimi convenients, i sens perjudici de qualssevol
delegacions o apoderaments ja existents, per dur a terme totes les actuacions i els
tràmits que siguin necessaris o merament convenients per aconseguir l'execució i
el bon fi de l'augment de capital i, en particular, de manera merament enunciativa,
els següents:
(i) redactar, subscriure i presentar davant de la CNMV, si calgués, el fullet
informatiu relatiu a l'augment de capital, o qualsevol document equivalent, d'acord
amb el que preveu la Llei del mercat de valors i el Reial decret 1310/2005, sobre
admissió a negociació de valors en mercats secundaris oficials i ofertes públiques
de venda o subscripció, assumint la responsabilitat pel seu contingut, com també
redactar, subscriure i presentar tots els suplements a aquest que siguin necessaris,
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sol·licitant-ne la verificació i el registre per la CNMV i realitzant les comunicacions
de fet rellevant i qualssevol altres que siguin necessàries o convenients;
(ii) redactar, en el cas que existeixi, l'International Offering Memorandum o fullet
internacional amb la finalitat de facilitar la difusió de la informació relativa a
l'augment de capital entre els accionistes i inversors internacionals, assumint la
responsabilitat pel seu contingut;
(iii) redactar, subscriure i presentar qualsevol documentació o informació
addicional o complementària que calgués davant de la CNMV, les societats
rectores de les borses de valors, la Societat de Borses o davant de qualsevol altra
autoritat o organisme competent nacional o estranger, per obtenir l'autorització,
verificació i l'execució posterior de l'augment de capital;
(iv) comparèixer davant del notari de la seva elecció i elevar a escriptura pública
l'acord d'augment de capital, així com dur a terme totes les actuacions que siguin
necessàries i aprovar i formalitzar tots els documents públics i privats que resultin
necessaris o convenients per a l'efectivitat plena de l'acord d'augment de capital
en qualsevol dels seus aspectes i continguts i, en especial, per solucionar, aclarir,
interpretar, completar, precisar o concretar, si s'escau, l'acord adoptat i, en
particular, solucionar els defectes, les omissions o els errors que es puguin apreciar
en la qualificació verbal o escrita del Registre Mercantil;
(v) negociar, subscriure i atorgar tots els documents públics i privats que siguin
necessaris en relació amb l'augment de capital d'acord amb la pràctica en aquest
tipus d'operacions, incloent-hi, en particular, un contracte d'assegurament i/o
col·locació que podrà incloure, al seu torn i entre altres previsions, les
manifestacions i garanties de la societat que siguin habituals en aquest tipus de
contractes, contractes d'agència, protocols o preacords referits als citats
contractes d'assegurament o col·locació així com aquells que siguin convenients
per al millor fi de l'augment de capital, pactant les comissions i els altres termes i
condicions que estimi convenients, i d'indemnització de les entitats asseguradores,
si s'escau;
(vi) redactar i publicar tots els anuncis que resultin necessaris o convenients;
(vii) declarar tancat l'augment de capital, una vegada finalitzat el període de
subscripció i realitzats els desemborsaments de les accions finalment subscrites,
atorgant tots els documents públics i privats que siguin convenients per a
l'execució de l'augment de capital.

Justificació de la proposta
Pel que fa a l'acord per ampliar el capital i conforme a l'article 297.1.b) de la Llei
de societats de capital, l'objecte de la proposta consisteix en la facultat que té la
Junta General per poder delegar en el Consell d'Administració, amb facultats de
substitució a la Comissió Executiva o en les persones que aquesta estimi
convenients, el fet d'acordar en un o diversos cops l'augment del capital social en
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una xifra no superior en cap cas a la meitat del capital de la societat en el moment
de l'autorització, i això cal fer-ho en el termini màxim de cinc anys a comptar de
l'acord de la junta i sempre que l'augment sigui realitzat mitjançant aportacions
dineràries.
Aquesta és una via per dotar el consell d'un instrument regulat a la vigent Llei de
societats de capital i que permet, sense haver de convocar i celebrar prèviament
una Junta General d'Accionistes, acordar els augments de capital que dins dels
límits establerts per la mateixa llei s'estimin convenients per als interessos de la
mateixa societat. Amb això es pretén que el Consell d'Administració disposi d'un
mecanisme àgil i flexible per poder donar una resposta adequada a les necessitats
del banc, a la vista de les circumstàncies del mercat en què la societat opera.
El recurs a la delegació que preveu l'article 297.1.b) de la Llei de societats de
capital permet, així, dotar el Consell d'Administració del grau de flexibilitat adequat
per poder atendre en tot moment les necessitats del banc. Tot això s'expressa més
detalladament a l'informe que han emès els administradors de la societat en
compliment del que s'expressa en els articles 297.1 (en relació amb l'article 286) i
506 de la Llei de societats de capital, que figura a la documentació que es posa a
la disposició dels senyors accionistes.
L'aprovació d'aquesta proposta d'acord suposaria deixar sense efecte l'acord
equivalent de delegació que va ser aprovat per la Junta General Ordinària celebrada
pel banc el passat 14 d'abril de 2011 sota el punt tercer de l'ordre del dia, a la
seva part no disposada.
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Proposta d'acord relativa al punt quart de l'ordre del dia
Facultar expressament el president del Consell d'Administració de Banco de
Sabadell, S.A., senyor Josep Oliu Creus, el secretari, Sr. Miquel Roca i Junyent, i el
vicesecretari, Sr. José Luis Negro Rodríguez, o els qui els substitueixin, si s'escau,
en els seus càrrecs respectius de president, secretari i vicesecretari perquè
qualsevol d'ells indistintament, en representació del banc, pugui:
Realitzar tots els tràmits que siguin necessaris per obtenir les autoritzacions o
inscripcions que escaiguin amb el Banc d'Espanya, el Ministeri d'Economia i
Competitivitat-Direcció General del Tresor i Política Financera i la Comissió
Nacional del Mercat de Valors. Comparèixer davant de notari per atorgar l'elevació
a públic dels acords adoptats, i dur a terme totes les actuacions o gestions que
siguin convenients o necessàries per aconseguir-ne la més completa execució i
inscripció, quan escaigui, en els registres públics corresponents i, en especial, en
el Registre Mercantil de la Província; aquesta delegació s'estén a la facultat de
solucionar, aclarir, interpretar, precisar o complementar, si s'escau, els acords
adoptats en totes les escriptures o els documents que s'atorguin en la seva
execució i, de manera particular, tots els defectes, les omissions o els errors, de
manera o de fons, que impedeixin l'accés dels acords adoptats i de les seves
conseqüències en el Registre Mercantil de la Província, incorporant, fins i tot, per
pròpia autoritat, les modificacions que amb aquest efecte siguin necessàries o
posades de manifest en la qualificació oral o escrita del senyor registrador
mercantil o requerides per les autoritats competents, sense necessitat de nova
consulta a la Junta General.
Realitzar en nom del banc tots els actes jurídics que siguin necessaris per executar
els acords anteriors i portar-los a bon fi.
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