BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA
ANUNCI COMPLEMENTARI A LA CONVOCATÒRIA DE JUNTA
GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES
En relació amb la Junta General Ordinària d’Accionistes de Banco de Sabadell,
Sociedad Anónima, convocada per a les 18.00 hores del dia 26 de març de 2020 a
l’Auditori de la Diputació d’Alacant de la ciutat d’Alacant, en segona convocatòria, ja
que és previsible que no es pugui celebrar en primera, que també va quedar
convocada en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia 25 de març de 2020, la
convocatòria de la qual va ser publicada al Butlletí Oficial del Registre Mercantil
número 37 de data 24 de febrer de 2020, a La Vanguardia, El País i Información en la
mateixa data i en la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i en la
pàgina web corporativa (www.grupbancsabadell.com) en data 21 de febrer de 2020,
es comunica el següent:
Nou lloc de celebració de la Junta General Ordinària d’Accionistes
En vista de la suspensió de l’obertura al públic d’auditoris establerta pel Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per un període de durada de
15 dies prorrogable amb l’autorització expressa del Congrés dels Diputats, entre els
quals es troba afectat l’Auditori de la Diputació d’Alacant, i a l’empara de l’article
41.1.c) del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per afrontar l’impacte econòmic i social de la COVID-19, el banc ha
decidit que la Junta General Ordinària d’Accionistes de Banco de Sabadell, S.A. se
celebri en les instal·lacions del banc situades a l’avinguda Óscar Esplá, 35, 03007
Alacant (local contigu al domicili social del banc, ubicat en el número 37 del mateix
carrer), els mateixos dies i a les mateixes hores que figuren en la convocatòria.
Recomanacions per als accionistes
De conformitat amb les consideracions de la Comissió Nacional del Mercat de
Valors publicades el 10 de març de 2020, Banc Sabadell reitera que la millor manera
de garantir que els accionistes i els seus representants puguin exercir els drets que els
corresponen, amb plena garantia per a la seva salut i la dels altres, és recomanar
responsablement (i) que no assisteixin a la Junta General i que en segueixin el
desenvolupament mitjançant la retransmissió íntegra en directe que se’n fa a través
del web corporatiu (www.grupbancsabadell.com) i de l’app mòbil per a la Junta
General, així com (ii) aconsellar i fomentar l’exercici dels seus drets de vot en el sentit
que indiquin mitjançant els mecanismes de delegació posats a disposició seva a través
de mitjans físics (targeta de delegació de vot) o telemàtics, a través de BS Online i BS
Mòbil, que figuren descrits en l’anunci de convocatòria i en la pàgina web
corporativa de Banc Sabadell (www.grupbancsabadell.com).

Dret d’informació
Excepcionalment, s’amplia el termini per exercir el dret d’informació per escrit fins a
les 14.00 hores del pròxim dia 25 de març de 2020.
L’accionista que vulgui exercir aquest dret d’informació ho pot fer seguint les
indicacions que figuren en el document denominat “Dret d’informació”, accessible en
la pàgina web de l’entitat (www.grupbancsabadell.com).
Les sol·licituds d’informació seran respostes durant la celebració de la reunió o en el
termini dels set dies següents.
Recepció anticipada d’intervencions
Els accionistes que deleguin el vot poden enviar les intervencions que tenien la
intenció de fer durant l’acte en cas d’haver-hi assistit personalment i de les quals en
sol·licitin la constància literal en l’acta de la reunió, d’acord amb el que s’ha indicat
anteriorment en relació amb l’exercici del dret d’informació.
Possibilitat d’assistència telemàtica dels consellers
S’han establert les mesures tecnològiques necessàries per garantir l’assistència per
audioconferència o videoconferència del president del Consell d’Administració i la
resta de consellers, així com del secretari del Consell d’Administració.

El secretari del Consell d’Administració
Miquel Roca i Junyent
Barcelona, 19 de març de 2020

