CAIXABANK, SA
(SOCIETAT ABSORBENT)
BANKIA, SA
(SOCIETAT ABSORBIDA)
Anunci de fusió per absorció
En compliment del que preveu l'article 43 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, de modificacions estructurals de
les societats mercantils (“Llei de modificacions estructurals”), es fa públic que la Junta General
d'Accionistes de Caixabank, SA (“CaixaBank”), celebrada a la ciutat de València en segona convocatòria
el 3 de desembre del 2020, i la Junta General d'Accionistes de Bankia, SA (“Bankia”), celebrada a la
ciutat de València en primera convocatòria l'1 de desembre del 2020, van aprovar el projecte comú de
fusió redactat i subscrit pels seus consells d'administració respectius el 17 de setembre del 2020, així
com la fusió per absorció de Bankia per CaixaBank, que suposarà l'extinció, via dissolució sense
liquidació, de Bankia i el traspàs en bloc a títol universal del seu patrimoni a CaixaBank, que adquirirà
per successió universal tots els drets i les obligacions de Bankia. Com a conseqüència de la fusió, els
accionistes de Bankia rebran en bescanvi accions de CaixaBank, en els termes previstos al projecte
comú de fusió i a l'acord de fusió.
La fusió es va acordar amb l'aprovació per part de la Junta General d'Accionistes de CaixaBank del
balanç tancat el 30 de juny del 2020 com a balanç de fusió, i per part de la Junta General d'Accionistes
de Bankia de l'informe financer semestral exigit per la legislació sobre el mercat de valors, tancat el 30
de juny del 2020 i fet públic per Bankia, d'acord amb el que preveu l'article 36.3 de la Llei de modificacions
estructurals.
L'eficàcia de la fusió està condicionada al compliment de les condicions suspensives que s'inclouen al
projecte comú de fusió.
El projecte comú de fusió es va inserir als llocs web de CaixaBank (www.CaixaBank.com) i Bankia
(www.bankia.com) el 18 de setembre del 2020, amb possibilitat de descarregar-lo i imprimir-lo. El fet de
la inserció es va fer constar mitjançant sengles anuncis publicats al Butlletí Oficial del Registre Mercantil
l'1 d'octubre del 2020. Així mateix, el 2 d'octubre del 2020 es va dipositar de manera voluntària un
exemplar del projecte comú de fusió al Registre Mercantil de València. El fet del dipòsit es va fer constar
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil el 9 d'octubre del 2020.
De conformitat amb el que preveu l'article 43 de la Llei de modificacions estructurals, es fa constar el dret
que tenen els accionistes i creditors de cadascuna de les societats que participen en la fusió a obtenir el
text íntegre dels acords adoptats, de l'informe financer semestral de Bankia i del balanç de fusió de
CaixaBank, que estan disponibles als domicilis socials respectius i als llocs web de CaixaBank
(www.CaixaBank.com) i Bankia (www.bankia.com).
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Igualment, es fa constar el dret d'oposició que correspon als creditors de CaixaBank i de Bankia els
crèdits dels quals no estiguin prou garantits en els termes previstos a l'article 44 de la Llei de
modificacions estructurals, durant el termini d'un mes des de la publicació de l'últim anunci de fusió.
A València, 3 de desembre del 2020. Jordi Gual Solé, president del Consell d'Administració de Caixabank,
SA, i José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, president del Consell d'Administració de Bankia, SA.
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