
La Fundació Pinnae vota en contra de la fusió 
amb Bankia i estudia accions legals contra els 

consellers i òrgans de BMN 

• La Fundació Pinnae, en representació de la Plataforma en Defensa dels Accionistes Minoritaris
de BMN, ha votat en contra del procés de fusió amb Bankia a la Junta General d'Accionistes
celebrada avui dijous a Madrid. Pinnae s'oposa al valor del bescanvi de les accions proposat per
ser un valor molt inferior al valor patrimonial de BMN i representar així un perjudici econòmic
greu als accionistes minoritaris.

• Pinnae també ha comunicat avui que estudia interposar accions legals contra tots els acords
que formen el procés de fusió i contra els consellers i òrgans que han participat d'aquest
procés. En aquest procés no només s'ha menyscabat greument el dret d'informació dels socis
minoritaris sinó que no s'han preservat els interessos dels mateixos.

• Els accionistes minoritaris de BMN s'oposen que el valor de canvi s'hagi determinat en 825mm
€ quan el FROB va rebre una oferta de 1.300 MM € el passat mes de març, un 35% més que el
valor acordat per les dues entitats. L'equació de bescanvi s'ha d'establir en funció del valor
patrimonial d'ambdues societats. I en aquest cas la fusió es produeix contravenint les lleis
aplicables a aquest tipus d'operacions.

Madrid, 14 de setembre del 2017. La Fundació Pinnae, representant de la Plataforma en Defensa dels 
Accionistes Minoritaris de BMN, ha votat avui en contra del procés de fusió amb Bankia a la Junta 
General d'Accionistes de BMN celebrada a Madrid.  Pinnae s'oposa al valor del bescanvi de les accions 
proposat per ser un valor molt inferior al valor patrimonial de BMN i representar així un perjudici 
econòmic greu als accionistes minoritaris de l'entitat. 

Legalment aquesta equació de bescanvi s'ha d'establir en funció del valor patrimonial real de les dues 
societats, de Bankia i de BMN.  I així consta en l'informe del Consell d'Administració de BMN a l'apartat 
3.2.3. No obstant això, i com consta a l'apartat 4.3. de l'informe, l'equació no s'ha fixat sobre aquest 
valor real sinó sobre altres paràmetres que han determinat una valoració que perjudica greument els 
accionistes minoritaris. La posició accionarial majoritària del FROB en les dues entitats i el seu interès 
per potenciar a Bankia s'ha realitzat clarament en perjudici dels accionistes minoritaris de BMN i en 
benefici exclusiu dels accionistes de Bankia. I en tractar-se d'una fusió vinculada, la mateixa s'ha de 
produir al mateix preu i en les mateixes condicions que ho haurien fet empreses independents entre si. I 
això no passa en la present fusió, promoguda per l'accionista de control d'ambdues societats. Pel que la 
fusió es produirà incomplint les lleis aplicables a aquest tipus d'operacions. 

Així, Pinnae també ha comunicat avui, durant la Junta General d'Accionistes de BMN, que estudia 
interposar accions legals contra tots els acords que comprenen el procés de fusió i contra els consellers i 
òrgans que han participat d'aquest procés. Segons manifesta el president de la Fundació, Martí Solé, "en 
aquest procés no només s'ha menyscabat greument el dret d'informació dels socis minoritaris sinó que 
no s'han preservat els interessos dels mateixos". 

http://www.pinnae.cat/


Els accionistes minoritaris de BMN s'oposen que el valor de canvi s'hagi determinat en 825mm € quan el 
FROB va rebre una oferta de 1.300 MM €, una valoració que dista en gairebé 500 milions de la realitzada 
pel mateix FROB en el passat mes de març, un 35% més que el valor acordat per les dues entitats. 
L'equació de bescanvi s'ha d'establir en funció del valor patrimonial d'ambdues societats. I en aquest cas 
la fusió es produeix contravenint les lleis aplicables a aquest tipus d'operacions. 
 
Martí Solé afirma que "si el Consell d'Administració de BMN no hagués ignorat deliberadament les 
nostres diverses propostes de col·laboració i ens hagués incorporat a la Comissió de Seguiment del 
procés de fusió, s'hauria garantit un procés transparent per als accionistes minoritaris, fet que no ha 
ocorregut en cap moment "i lamenta a més que" aquesta manera de procedir representa un greu 
perjudici per a l'obra social de la Fundació, de la qual depenen diversos col·lectius d'escassos recursos i 
grups en risc d'exclusió social ". 
 
Cal recordar que la Fundació Pinnae ja va votar en contra dels comptes de l'exercici 2016 presentades 
en l'anterior Junta General d'Accionistes argumentant que els criteris de gestió de l'entitat durant el 
2016 s'havia realitzat sense tenir en compte els interessos dels accionistes privats. 
 
La Fundació Pinnae és el cinquè major accionista de BMN, amb 70.000.112 títols i un 4,34% del capital 
social de l'entitat. És l'única entitat fundadora de BMN sense representació al Consell d'Administració 
del banc. 
 
La Plataforma ha creat un bloc (https://minoritariosbmn.com) en el qual s'informa als accionistes 
minoritaris de les notícies i fets rellevants sobre el procés de fusió, a més de comunicar les seves pròpies 
iniciatives. A través de l'apartat "Uneix-te a la Plataforma", qualsevol accionista pot adherir-se, per així 
aconseguir que la seva veu sigui escoltada en aquest procés contrari als seus interessos legítims. 
 
 
Sobre la Fundació Pinnae 
La Fundació Especial Pinnae administra el fons de l'obra social de l'antiga Caixa d'Estalvis del Penedès, 
inclosos els rendiments que pugui obtenir de la seva participació a BMN. La seva finalitat és el 
desenvolupament d'activitats i programes d'assistència a les persones menys afavorides o amb risc 
d'exclusió, la dinamització econòmica i cooperació per al desenvolupament, la inserció sociolaboral, així 
com la promoció cultural i la preservació del medi ambient i del patrimoni històric i artístic. 
 
 
Relació amb els mitjans de comunicació: 
Joaquín Fernández, joaquin.fernandez@marlowinsight.com 637 453 445  (Madrid) 
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