La Fun
ndació
ó Pinnaae en repres
r
entaciió delss
acccionisttes min
noritarris de BMN estudia
e
a accio
ons
legals per laa fusió amb Bankia
B
a


La Plataformaa en Defensa dels
d Accionist es Minoritariss de BMN, lide
erada per la F undació Pinna
ae,
ss'oposa al valo
or del bescanvi de les accioons proposat en
e el procés de
d fusió amb BBankia. Pinnae
e es
planteja interrposar accionss legals perquèè li representa un perjudicii econòmic coonsiderable.



Els minoritariss de BMN no comprenen coom l'acord de
e fusió s'ha tan
ncat en 825M
MM € quan el FROB
F
va
rebre una ofeerta de 1.300 MM
M € fa uns m
mesos, un 35..6% més que el
e valor acordaat per les due
es
eentitats. Davaant d'aquest escenari,
e
la Fu ndació Pinnae
e opina que hauria estat m illor posposarr la fusió.



La Fundació considera
c
també que s'ha m
menystingut greument el drret d'informacció dels socis
minoritaris a causa
c
de la falta absoluta dde col∙laboració i transparència per part dde la direcció de BMN.
En aquest sen
ntit, estudien també
t
interpoosar demande
es en defensa del dret d'infformació dels
aaccionistes.

Vilafrancca del Penedèès, 29 de junyy de 2017 – LLa Plataformaa en Defensa dels Accionisttes Minorariss de BMN,
encapçalaada per la Fun
ndació Pinnae
e, s'oposa al vvalor del bescaanvi de les accions proposaat en el procé
és de fusió
amb Ban
nkia, considerant‐la massa baix i es plaanteja interpo
osar accions legals per lessió als seus in
nteressos.
"Davant u
un escenari dee tan baixa va
aloració, el méés adequat haauria estat possposar la fusióó", asseguren..
nistes minorittaris lamenten, a més, l'oppacitat i carència absoluta d'informacióó al llarg del procés de
Els accion
fusió per part de la direcció de BM
MN. Per aquesst motiu, la Plataforma tam
mbé estudia laa interposició d'accions
judicials p
per infracció del
d dret d'info
ormació dels m
minoristes.
e l'acord de fusió es fixi en 825 milions d'euros quuan totes less opinions
"No enteenem com éss possible que
d'expertss van establir un valor mínim per BMN dd'entre 1.000 i 1.300 milions d'euros i qquan a més ess va rebre
una ofertta de 1.300 milions
m
d'euross Euros fa unss mesos, un 35,6%
3
superio
or al valor quee s'ha acordatt ", afirma
Martí Solé, president de la Fundació Pinnae. " Si ens hague
essin incorporrat a la Comi ssió de Seguiment del
procés dee fusió tal com
m ho vam dem
manar, el Connsell d'Administració hauria
a garantit un pprocés transparent que
no hauriaa perjudicat tant als mino
oritaris de BM
MN. Això sup
posa un greu perjudici peer a l'obra so
ocial de la
Fundació, de la qual deepenen diverssos col∙lectiuss de recursos escassos
e
i grups en risc d'exxclusió social ", agrega.
orma denunccia que en less darreres settmanes el Con
nsell d'Administració ha ig norat les propostes de
La Platafo
col∙laboraació en el pro
océs de fusió que Pinnae vva oferir a la passada
p
Junta
a General d'Acccionistes, celebrada el
passat 5 d
de maig. En el
e transcurs de
e la Junta, Jorddi Solé, portaveu de la Plattaforma, va laamentar que "el
" Consell
d'Administració no esscolti als acciionistes minooritaris com és
é degut i no
o se’ns ha tinngut en compte en la
Comissió de seguiment de la fusió".. Aquesta acti tud, assegure
en els responssables de Pinnnae, s'ha mantingut des
de llavorss.
nnae va votarr en contra de
e les comptess de l'exercici 2016, perquè
è "el banc
En la Junta General, laa Fundació Pin
blica sense te
enir en comppte els intere
essos dels
s'ha gesttionat aquestt últim any amb criteris dde gestió púb
accionistees privats", vaa dir Jordi Solé
é als Directiuss del banc.

ajor accionistaa de BMN, am
mb un 4,34% del capital soocial de l'entitat. És una
La Fundació Pinnae éss el cinquè ma
f
de
e BMN i la úniica sense reprresentació en el Consell dell Banc.
de les quatre entitats fundadores
m que la Plataaforma ha crea
at un blog (htttps://minoritariosbmn.com
m) en el què s’’informa als minoritaris
m
Recordem
de les acccions realitzad
des, de les notícies i fets re llevants sobre
e el procés de
e fusió, a més de comunicarr les seves
pròpies iniciatives. Tam
mbé, a travéss de l'apartat "Únete a la Plataforma", qualsevol acccionista pot adherir‐se,
a
eu sigui escooltada en aqu
uest procés contràri
c
als innteressos legítims dels
per així aconseguir que la seva ve
accionistees.

nae
Sobre la FFundació Pinn
C
d'Estalviis del Penedèss, inclosos
La Fundació Especial Pinnae adminisstra el fons dee la obra sociaal de l'antiga Caixa
ments que ess poden obtenir de la sevaa participació a BMN. La se
eva finalitat éés el desenvo
olupament
els rendim
d'activitats i programees d'assistènccia a les persoones menys afavorides
a
o amb risc d'exxclusió, la din
namització
esenvolupam ent, la inserció sociolabora
al, així com laa promoció cu
ultural i la
econòmicca i la cooperració per al de
preservacció del medi ambient
a
i del patrimoni
p
Histtòric i artístic de la comarca
a.

unicació:
Relacionss amb els mitjjans de comu
Joaquín FFernández jo
oaquin.fernandez@marlow
winsight.com
637 453 44
45 (Madrid)
Rafael Pu
ujol
rafaell.pujol@marlo
owinsight.com
m
663 39
97 066 ( Barccelona)

