REGLAMENT DEL FÒRUM ELECTRÒNIC D’ACCIONISTES DE BANCO DE
SABADELL, SA
I.

PREÀMBUL

De conformitat amb el que disposa l’article 539.2 de la Llei de societats de capital, BANCO DE
SABADELL, SA (a partir d’ara, “Banc Sabadell”) ha aprovat aquest Reglament (a partir d’ara,
el “Reglament”) que regula el Fòrum electrònic d’accionistes de Banc Sabadell (a partir d’ara,
el “Fòrum”), que s’habilitarà a la pàgina web de l’Entitat (www.grupbancsabadell.com) amb
motiu de la convocatòria i fins a la celebració de cada Junta General d’Accionistes.
II.

REGLAMENT DEL FÒRUM

Aquest Reglament regula l’habilitació del Fòrum a la pàgina web de Banc Sabadell; la seva
posada a disposició dels accionistes de Banc Sabadell i de les associacions voluntàries que es
puguin constituir de conformitat amb la normativa vigent, així com les garanties, els termes i les
condicions d’accés i utilització del Fòrum.
Aquest Reglament complementa, respecte al Fòrum, les “Condicions generals” d’accés i
utilització (a partir d’ara, les “condicions d'accés i ús”) de la pàgina web de Banc Sabadell
(www.grupbancsabadell.com), que són plenament aplicables tant a l’accés com a la utilització
del Fòrum, en tot el que no sigui modificat o incompatible amb el que estableix aquest
Reglament.
Banc Sabadell es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense avisar, la
presentació, la configuració, el funcionament i el contingut del Fòrum; les condicions d'accés i
ús i aquest Reglament, sense perjudici del que s’estableixi legalment.
III.

ACCEPTACIÓ DE LES NORMES DEL FÒRUM

El registre com a usuari del Fòrum (a partir d’ara, l’“usuari registrat”) i l’accés i/o la seva
utilització suposen l’acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions del
Reglament i de la versió en vigor de les condicions d'accés i ús de la pàgina web de Banc
Sabadell (www.grupbancsabadell.com).
Banc Sabadell tindrà la consideració d’administrador del Fòrum (a partir d’ara,
l’“administrador”), en les condicions i amb les facultats que preveu aquest Reglament, i es
reserva la facultat d’interpretació en cas de dubte o discrepància en la seva utilització.
IV.

OBJECTIU I FINALITAT DEL FÒRUM

El Fòrum s’habilita amb la finalitat exclusiva de facilitar la comunicació entre els accionistes de
Banc Sabadell i de les associacions voluntàries que puguin constituir de conformitat amb la
normativa vigent, amb motiu de la convocatòria i fins a la celebració de cada Junta General
d’Accionistes.
En el Fòrum es podran publicar:
-

Propostes que es vulguin presentar com a complement de l’ordre del dia anunciat a la
convocatòria de la Junta, dins els cinc dies següents a la publicació de la convocatòria.
Sol·licituds d’adhesió a aquestes propostes.
Iniciatives per assolir el percentatge suficient per exercir el dret de minoria que preveu
la llei.
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-

Ofertes o peticions de representació voluntària.

En cap cas, la publicació per si sola d’una proposta complementària de l’ordre del dia en el
Fòrum comportarà la seva acceptació ni, consegüentment, la modificació de l’ordre del dia
anunciat a la convocatòria de la Junta.
V.

USUARIS REGISTRATS

L’accés i la utilització del Fòrum es reserva exclusivament als accionistes individuals de Banc
Sabadell i a les associacions voluntàries d’accionistes vàlidament constituïdes i inscrites en el
Registre especial habilitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (a partir d’ara, la
“CNMV”), de conformitat amb els punts 2 i 4 de l’article 539 de la Llei de societats de capital i
normativa de desplegament.
Per poder accedir i utilitzar el Fòrum, els accionistes i les associacions voluntàries d’accionistes
s’hauran de registrar com a “usuari registrat”, emplenant un formulari d’alta d’usuari registrat
del Fòrum, acreditant la condició d’accionista de Banc Sabadell o d’associació voluntària
d’accionistes degudament constituïda i inscrita a la CNMV, en la forma indicada en el
formulari.
Els accionistes persones jurídiques i les associacions voluntàries d’accionistes hauran de
justificar la representació de la persona que vulgui accedir al Fòrum en la forma establerta en el
formulari.
Per a accessos i comunicacions posteriors en el Fòrum, es podrà exigir l’emplenament d’un
formulari especial d’utilització.
L’accés i la utilització del Fòrum per part dels usuaris registrats estan condicionats al
manteniment en tot moment de la condició d’accionista de Banc Sabadell, d’acord amb la
normativa aplicable, o d’associació voluntària d’accionistes degudament constituïda i inscrita.
Si l’administrador del Fòrum té en algun moment dubtes raonables sobre el compliment
d’aquestes condicions per algun usuari registrat, podrà requerir-lo perquè acrediti el
manteniment d’aquestes condicions, i podrà sol·licitar l’aportació de tota la informació o els
documents es consideri oportuns per a la verificació dels aspectes aquí previstos.
L’administrador podrà requerir informació addicional, suspendre o donar de baixa els usuaris
registrats que no reuneixin, a criteri seu, el compliment d'aquestes condicions.
Les comunicacions efectuades per accionistes que perdin aquesta condició abans de la
celebració de la Junta General corresponent decauran automàticament, així com les
comunicacions relacionades o vinculades amb les anteriors.
VI.

DRETS DELS USUARIS
COMUNICACIONS

REGISTRATS

I

PUBLICACIÓ

DE

LES

1. Dret d’accés al Fòrum
Qualsevol usuari registrat tindrà accés al Fòrum i podrà consultar les comunicacions que s’hi
publiquin.
2. Dret de remissió de comunicacions al Fòrum
Qualsevol usuari registrat podrà remetre comunicacions sobre qualsevol de les qüestions
assenyalades a l’apartat IV anterior.
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Les comunicacions seran remeses exclusivament en format de text i, una vegada publicades,
seran accessibles a qualsevol altre usuari registrat.
Les comunicacions formulades pels usuaris registrats ho són a títol personal i, llevat del cas de
les associacions d’accionistes legitimades, no es publicaran comunicacions rebudes de
representants d’accionistes, agrupacions i pactes d’accionistes, entitats dipositàries,
intermediaris financers i altres persones que actuïn per compte dels accionistes o en interès dels
accionistes.
La remissió de comunicacions s’haurà de fer mitjançant els formularis disponibles en el Fòrum
a aquests efectes, que inclouran:
-

Identificació de l’usuari registrat que fa la comunicació.
Enunciat de la comunicació, indicant de manera precisa el contingut de la iniciativa.
Motivació succinta de la comunicació.

L’administrador incorporarà a qualsevol comunicació sol·licitada per un usuari registrat la
identificació (nom i cognoms, en cas de persones físiques, denominació social, en cas de
persones jurídiques, i denominació i número d’inscripció en el Registre de la CNMV, en cas
d’associacions d’accionistes i, en els dos últims casos, la identificació dels representants
respectius i, en tots els casos, adreça de correu electrònic, i també totes les dades que siguin
sol·licitades en el formulari de registre).
Mitjançant la formulació d’una comunicació, s’entén que l’usuari registrat que en sigui
responsable declara i garanteix que el seu contingut és lícit i conforme amb la llei, a les normes
d’aquest Reglament i a les exigències de la bona fe, que disposa de totes les autoritzacions i els
permisos necessaris per formular la comunicació en qüestió, que no viola cap dret de tercers i
que n’autoritza expressament la publicació en el Fòrum en els termes regulats en aquest
Reglament.
L’administrador podrà contestar qualsevol comunicació formulada pels usuaris registrats a
través de l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari registrat o mitjançant
qualsevol altre mitjà de comunicació que consideri convenient.
3. Contingut de les comunicacions
Qualsevol utilització del Fòrum pels usuaris registrats s’haurà de fer respectant plenament
l’ordenament vigent, de conformitat amb la finalitat del Fòrum d’acord amb l’apartat IV anterior
i d’acord amb les exigències de la bona fe. En conseqüència, queda prohibit de manera
expressa:
•

•
•
•
•

Atemptar contra els drets, els béns i els interessos legítims de Banc Sabadell, d’altres
usuaris registrats i de tercers, com ara els drets de propietat intel·lectual i industrial, llibertat
religiosa, honor, fama i intimitat, protecció de dades de caràcter personal i qualssevol altres
béns jurídics, drets o interessos protegits.
Introduir informació o dades de caràcter personal de tercers sense el consentiment informat
del titular o amb suplantació de la identitat.
Incorporar continguts o expressions discriminatòries, racistes, sexistes, violentes, xenòfobes
o de qualsevol forma vexatòries o ofensives.
Incorporar qualsevol tipus de material inadequat o contrari a les exigències de la bona fe.
Subministrar informació de qualsevol tipus adreçada a la comissió d’il·lícits penals, civils o
administratius.
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•
•
•

Dur a terme qualssevol actuacions (o subministrar informació a tercers) que permetin evitar
les restriccions tècniques que puguin comportar els diferents suports o programes del Fòrum
a fi d’evitar usos no autoritzats.
Incloure continguts o material sense l'autorització deguda dels titulars dels drets de propietat
intel·lectual o industrial.
Danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el funcionament del Fòrum o els equips
informàtics de Banc Sabadell, d’altres usuaris registrats o de tercers, així com els
documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat en aquests equips informàtics
(hacking), i impedir la utilització i l’ús normals del Fòrum per part dels altres usuaris
registrats.

Està absolutament prohibida la comunicació de qualsevol tipus de publicitat o anunci per part
dels usuaris registrats.
Qualsevol usuari registrat que tingui coneixement que qualsevol classe de contingut del Fòrum
o proporcionat a través del Fòrum és contrari a la legalitat, a les normes establertes en aquest
Reglament o a les exigències de la bona fe, ho podrà posar en coneixement de l’administrador a
través de la bústia de contacte a què es refereix l’apartat XII següent, sense que això representi
cap tipus de responsabilitat per a Banc Sabadell, fins i tot en el cas de no adoptar cap mesura en
aquest sentit.
Els usuaris registrats es comprometen a fer un ús diligent, correcte i adequat a l’ordenament
jurídic, a aquest Reglament i a les exigències de la bona fe del Fòrum, de conformitat amb la
seva finalitat d’acord amb l’apartat IV anterior.
4. Publicació de comunicacions al Fòrum
El Fòrum només pretén la publicació de les comunicacions efectuades pels usuaris registrats en
relació amb les qüestions assenyalades a l’apartat IV anterior i no suposa en cap cas un
mecanisme de conversa electrònica entre usuaris registrats ni un lloc de debat virtual. Així,
l’administrador només incorporarà al Fòrum les comunicacions procedents de conformitat amb
la llei i el govern corporatiu de Banc Sabadell, i evitarà que s'hi publiquin altres comentaris
sobre aquestes comunicacions.
L’administrador podrà comprovar la conformitat de les comunicacions que es vulguin fer
respecte a la legalitat vigent, al Reglament i a les exigències de la bona fe, i podrà denegar la
publicació en el Fòrum o retirar-ne qualsevol comunicació que consideri que no és conforme o
que incideixi en el bon funcionament de la Junta General.
5. Eliminació de comunicacions després de la Junta General
Una vegada finalitzada la Junta General d’accionistes, l’administrador es reserva el dret
d’eliminar i esborrar totes les comunicacions que s’hi refereixin.
VII.

ABAST DEL FÒRUM

El Fòrum no constitueix un canal de comunicació entre Banc Sabadell i els usuaris registrats.
En virtut d’això, cap comunicació efectuada o publicada al Fòrum es podrà entendre en cap cas
com una notificació a Banc Sabadell a cap efecte i, en particular, a l’efecte de l’exercici de
qualsevol dret del qual siguin titulars els usuaris registrats, individualment o col·lectivament, ni
suplir els requisits legals i de govern corporatiu de Banc Sabadell per a l’exercici de qualssevol
drets o el desenvolupament de les iniciatives i actuacions dels accionistes.
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Tots els drets i les facultats que els accionistes vulguin exercir ho hauran de fer a través dels
instruments establerts legalment, de conformitat amb el que preveuen la llei i el govern
corporatiu de Banc Sabadell, sense que el Fòrum sigui, en cap cas, un instrument vàlid a aquests
efectes.
VIII.

RESPONSABILITAT DE L’ADMINISTRADOR

1. Abast de la responsabilitat de Banc Sabadell
Banc Sabadell no és responsable de l’exactitud, la veracitat, la vigència, la licitud o la
rellevància de les comunicacions remeses pels usuaris registrats, ni de les comunicacions
definitivament publicades al Fòrum, ni de les opinions que hi reflecteixin els usuaris registrats.
Banc Sabadell només respondrà dels serveis propis i els continguts directament originats pel
Banc i identificats amb el seu copyright com una marca o propietat intel·lectual o industrial de
Banc Sabadell.
En virtut de l’accés i/o la utilització del Fòrum, qualsevol usuari registrat declara ser conscient i
accepta que l’ús del Fòrum té lloc, en qualsevol cas, sota la seva única i exclusiva
responsabilitat.
L’administrador es reserva el dret a no publicar les comunicacions dels usuaris registrats en el
Fòrum i a excloure d’aquest Fòrum qualsevol usuari registrat de conformitat amb el que preveu
aquest Reglament.
2. Continguts

L’administrador té la potestat però no l’obligació de controlar l’ús del Fòrum i els seus
continguts, que són de la responsabilitat exclusiva dels usuaris registrats que els formulin.
En qualsevol cas, l’administrador podrà establir eines de filtratge i moderació del contingut de
les comunicacions, i també retirar continguts quan es donin els supòsits que preveu aquest
Reglament.
Els usuaris registrats respondran dels danys i perjudicis que puguin afectar Banc Sabadell, altres
usuaris registrats o qualsevol altre tercer com a conseqüència de l’accés i/o la utilització del
Fòrum (incloent-hi, en particular, la formulació de comunicacions), incomplint qualsevol
disposició de la normativa vigent, d’aquest Reglament i de les exigències de la bona fe.
IX.

ABSÈNCIA DE LLICÈNCIA

Banc Sabadell autoritza als usuaris registrats la utilització dels drets de propietat intel·lectual i
industrial relatius a l’aplicació informàtica instal·lada en el servidor de Banc Sabadell que
executa les prestacions que componen el Fòrum únicament per utilitzar-los als efectes que
preveu l’apartat IV i segons els termes i les condicions establerts en aquest Reglament. L’usuari
registrat s’haurà d’abstenir d’obtenir, o intentar obtenir, l’accés i l’ús del Fòrum i els seus
continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la seva
disposició o indicat a aquest efecte.
Banc Sabadell no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els
drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb
el Fòrum diferent de la que preveu el paràgraf anterior.
X.

COSTOS D’UTILITZACIÓ
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L’accés i la utilització del Fòrum per part dels usuaris registrats és gratuït, excepte el cost de la
connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés
contractat per cada usuari registrat.
XI.

SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Seran aplicables al Fòrum els aspectes relatius de seguretat i protecció de dades de caràcter
personal que contenen les condicions d’accés i ús de la pàgina web de Banc Sabadell
(www.grupbancsabadell.com.). En particular, les dades personals proporcionades pels usuaris
registrats o que es generin com a resultat de l’ús del Fòrum, les tractarà Banc Sabadell per
establir, gestionar i supervisar el funcionament del Fòrum de conformitat amb el que estableixen
aquest Reglament i la normativa aplicable.
Els usuaris registrats accepten i autoritzen expressament que les seves dades personals puguin
ser objecte de publicació en el Fòrum.
Els usuaris registrats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la
bústia de contacte a què es refereix l’apartat XII següent.
XII.

BÚSTIA DE CONTACTE

Els usuaris registrats que tinguin suggeriments o propostes sobre la millora del Fòrum, que
requereixin assistència tècnica, que vulguin fer denúncies sobre continguts no conformes amb
aquest Reglament o que vulguin exercir els drets reconeguts a la normativa de protecció de
dades personals es podran adreçar a l’adreça de correu electrònic de la companyia que es farà
constar a aquest efecte en el Fòrum. L’objectiu d’aquesta bústia de correu electrònic és l’atenció
a l’usuari registrat i la millora de la qualitat del Fòrum, sense que impliqui cap tipus de control o
responsabilitat de l’administrador.
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