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S ECCIÓ IIN T R O DU CCIÓ IM A R C N O R M A T IU

ElConselld’Adm inistració de CaixaBank,S .A.(“ CaixaBank” o la“ S ociedad” ),celebrat en
data27 de abrilde 2017 haaprovat elpresent R eglam ent Intern de ConductadelGrup
CaixaBank en l’àm bit delm ercat de valors(el“ R eglam ent” )en com plim ent delm andat
establert en elR ealDecret-L egislatiu 4/2015,de 23 d’octubre,pelque s’aprovaeltext
refósdelaL leidelM ercatdeValors(enendavant,la“ L M V” ).

L ’O bjectiu delpresentR eglam entésajustarlesactuacionsdeCaixaBankidelesem preses
delGrup CaixaBank (en tant que l’entitat de crèdit cotitzada,laprim era,ientitats
em issoresdevalorsiprestadoresdeserveisd’inversió,totesellesenelqueelshiapliqui),
aixícom elsseusòrgansd’adm inistració idirecció,em pleatsiagents,alesnorm esde
conductaque,contingudesen elR eglam ent 596/2014 delP arlam ent Europeu idel
Consell,de16 d’abril,sobreabúsdem ercat(en endavant,el“ R A M ” ),enlaL M V ienles
seves norm es de desenvolupam ent,els hi són aplicables en l’exercici d’activitats
relacionades am b el m ercat de valors. T ot això am b l’objectiu de fom entar la
transparènciaenelsm ercatsipreservar,entotm om ent,elinterèslegítim delsinversors.

CaixaBankilesem presesdelseu Grupteneneldeureilaintenció decom portar-seam bla
m àxim adiligènciaitransparènciaentoteslessevesactuacions,reduiralm ínim elsriscosde
conflictesd’interèsiassegurar,endefinitiva,l’adequadaipuntualinform ació delsinversors,
totl’anterioren beneficide laintegritatdelm ercat.En totcas,haurà de respectar-ne,en
l’aplicació delpresentR eglam entienlesactuacionsrealitzadesenelseu àm bitregulatori,
lalegislació vigent delm ercat de valorsque afectial’àm bit específic d’activitatsde les
S ocietatssubjectes.

M arcN orm atiu

Elpresent R eglam ent haestat redactat conform e alprevist en lalegislació vigent,de la
quepotdestacar-selessegüentsdisposicions:

(i) R eglam ent596/2014 delP arlamentEuropeu idelConsell,de16d’abril,sobrel’abúsde
m ercat,aixícom elsreglam entsdelegatsid’execució queeldesenvolupen;

(ii) R eialDecretL egislatiu 4/2015 de23 d’octubrepelques’aprovaeltextrefósdela
L leidelM ercatdeValors(L M V);

(iii) R eialDecret 217/2008,de 15 de febrer,sobre elrègim jurídicde lesem preses
deserveid’inversió idelesdem ésentitatsqueprestenserveisd’inversió;

(iv) R eialDecret 1333/2005,d’11 de novem bre,pelque esdesenvolupalaL M V en
m atèriad’abúsdem ercat.

(v) R eialDecreto 304/2004,del20 de febrer,pelque s’aprovaelR eglam ent de
plansifonsdepensions.
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S ECCIÓ IIÀM BIT D’AP L ICACIÓ

CapítolIO bligacionsgenerales

1. Coneixem ent,com plim enticol·laboració

T otselsem pleats,directius,m em bresdelsòrgansdegovernielsagentsdeCaixaBankidel
seu Grup tenen l’obligació de conèixer,com pliricol·laboraren l’aplicació delpresent
R eglam ent ilalegislació vigent delm ercat de valorsque afectialseu àm bit específic
d’activitat.

Addicionalm ent,seran d’obligat com plim ent elsprocessoso procedim entsoperatius
necessarisperl’aplicació de lesobligacionsderivadesdelpresentR eglam ent,elsquals
serandesenvolupatsenunaN orm ainterna.

CapítolIIÀm bitd’aplicació

2. Aplicació generaldelR eglam ent.EntitatsS ubjectes

2.1 Esconsideren EntitatsS ubjectesalpresent R eglam ent aquellesdom iciliadesen
qualsevoldelsEstatsm em bresdelaU nió Europea,aixícom lessevessucursalsque
tinguindom icilialaU .E.,queform enpartdelGrupCaixaBankilessevesactivitatses
desenvolupen,directa o indirectam ent,en l’àm bit delm ercat de valors,am b
excepció d’aquellesquedisposindeunR eglam entinterndeconductaenelsm ercats
devalorespropi.

2.2 El present R eglam ent aplicarà tam bé a les entitats,S ucursals i O ficines de
R epresentació al’estrangersirealitzen activitatsen l’àm bit delm ercat de valors,
excepte que lalegislació localincloguiun règim com plem entario m ésrestrictiu,en
talcasaquestrègim elsseràigualm entd’aplicació.

2.3 ElCom itèdelR IC identificaràlesEntitatsS ubjectesalpresentR eglam ent.

2.4 L esEntitatsS ubjectesque s’adhereixin alpresent R eglam ent,establiran elsseus
propissistem esde gestió icontrolen coordinació am b l’Àreade Com plim ent
N orm atiu deCaixaBank.

2.5 ElCapítolIdelaS ecció IV (“ Inform ació P rivilegiada” ),laS ecció V (“ P rohibició d’Abús
dem ercat” ),laS ecció VI(“ Com unicació d’operacionssospitosesd’abúsdem ercat” ),
laS ecció VII(“ Conflictesd’interèsenl’àm bitdelm ercatdevalors” )ielsarticles58,60
i63 delaS ecció IX (“ O rganització perl’aplicació delR eglam ent” )s’aplicaranatotsels
em pleats,directius,m em bresdelsòrgansde govern ielsagentsde lesEntitats
S ubjectes.

2.6 L aS ecció VIII(“ Autocartera” )nom ésaplicarà alesEntitatsS ubjectesque lesseves
accionscotitzenenm ercatsdevalors.

3. Aplicació específicadelR eglam ent.P ersonesS ubjectes

3.1 Elpresent R eglam ent s’aplicarà en lasevatotalitat alessegüentspersones(les
“ P ersonesS ubjectes” ):

(i) elsm em bresdelConselld’Adm inistració icom issionsdelegadesd’aquest,i,
en casde no serm em bres,elS ecretariiel,o els,Vicesecretaris,així
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com elS ecretariGeneralde lasEntitatsS ubjectes(quan no coincideixiam b el
càrrecdeS ecretaridelConsell);

(ii) elsm em bresdelCom itè de Direcció de lesEntitatsS ubjectesi,en elseu cas,
elsaltsdirectiusque tinguin accésregularaInform ació P rivilegiadarelativa,
directao indirectam ent,alesm ateixes,aixícom com petènciesperprendre
decisionsen m atèria de gestió que afecten a l’evolució futura i a les
perspectivesem presarialsdelasEntitatsS ubjectes;

(iii) elsdirectiusiem pleatsde lesEntitatsS ubjectesque desenvolupen elseu
treballen àrees relacionades am b els m ercats de valors i/o que
tinguin habitualm ent accésa Inform ació P rivilegiada. En concret,estaran
subjecteselsquiprestin elsseusserveisen un àreaseparadaicom pleixin les
condicions anteriors, i aquells que sense tenir una funció directam ent
relacionadaam belm ercatdevalors,hagindequedartem poralm entsubjectes
alR eglam ent porlasevaparticipació o coneixem ent d’operacionsen lasque
existeixiInform ació P rivilegiada;

(iv) qualsevolaltre personade lasEntitatsS ubjectesque quediinclosaen l’àm bit
d’aplicació delR eglam entperdecisió delCom itè delR IC,apropostade l’Àrea
de Com plim ent N orm atiu,alavistade lascircum stanciesque concorren en
cadacas;i

(v) elsem pleatsd’em presesdelGrup CaixaBank(article 42 delCodide Com erç)
sem pre que aquestaem presano tinguiR eglam entpropiilapersonaafectada
prestiserveisaCaixaBanken activitatsrelacionadesam b elm ercatde valorsi
am b accéshabitual a inform ació privilegiada. L a decisió de subjectar al
R eglam entaaquestespersonesseráadoptadapelCom itè delR IC,aproposta
deCom plim entN orm atiu.

3.2 ElCom itè delR IC identificarà lesP ersonesS ubjectesalpresent R eglam ent. L es
P ersonesS ubjectess’inclouranenelR egistreindicatenl’article6.

4. Adquisició delacondició deP ersonaS ubjecta

T ot aquellque adquireixilacondició de P ersonaS ubjectahauràdejustificarlarecepció
delanotificació quealsefecteslirem etil’ÀreadeCom plim entN orm atiu,declarantlaseva
adhesió alpresentR eglam enticom prom etent-sealseu com plim ent.Aixím ateix,facilitarà
lainform ació que lisiguirequeridapergarantirl’adequatcontrolsobre elcom plim entdel
R eglam ent.

5. P èrduadelacondició deP ersonaS ubjecta

5.1 L a condició de P ersona S ubjecta al R eglam ent esperd segonsel previst a
continuació:

(i) P erl’extinció delarelació laboralodeserveisam blesEntitatsS ubjectes.En
aquest cas,la baixa esdur a term e de m anera autom àtica isense la
necessitatdecom unicació.

(ii) P eracorddelCom itèdelR IC,apropostadel’ÀreadeCom plim entN orm atiu
o ainstanciesde lapersonaafectadao delresponsable de lasevaàrea,
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quan lacitadapersonadeixide donarserveisrelacionatsam b l’àm bit dels
m ercatsdevalorsodeteniraccésaInform ació P rivilegiada.

5.2 L a pèrdua de la condició de P ersona S ubjecta esposarà en coneixem ent de
l’interessatm itjançantcom unicació,perpartdel’ÀreadeCom plim entN orm atiu.

5.3 Aquesta pèrdua únicam ent suposa l’extinció de lesobligacionsde la persona
afectadaperaquestacondició,senseperjudicidelesrestantsobligacionsderivades
de lanorm ativadelsm ercatsde valorsque resultin d’aplicació ide l’indicat en
l’article2.5d’aquestR eglam ent.

6. R egistredeP ersonesS ubjectes

L ’Àrea de Com plim ent N orm atiu m antindrà un registro de totes les P ersones
S ubjectesalR eglam ent.
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S ECCIÓN IIIO P ER ACIO N S P ER S O N AL S DEL ES P ER S O N ES S U BJECT ES

CapítolI:O bligacionsdelesP ersonesS ubjectes

7. M ediació obligatòria

7.1 Am b caràcter general,lesP ersonesS ubjecteshauran de realitzar lesseves
operacionspersonalssobre valorsnegociableso altresinstrum entsfinancersa
travésdeCaixaBankiatravésdelscanalsgeneralsestablertspelsclients,excepte
les operacions m encionades en l’article 9.4 del present R eglam ent.
Excepcionalm ent,lespersonessubjectespodran realitzarlessevesoperacions
personalsatravésd’un altre entitatdelGrup (article 42 delCodide Com erç)que
prestin serveisd’interm ediació en elm ercat de valors,sem pre que s’obtingui
l’aprovació delCom itèdelR IC.

N o queden subjectesaaquestaobligació lescarteresque poguessin tenirles
P ersonesS ubjectesen altresentitatsam b anterioritat aladatad’adhesió del
present R eglam ent,sense perjudicide lesobligacionsde sol·licitud de control
previidecom unicació al’ÀreadeCom plim entN orm atiu perlesvendesdevalors
negociableso instrum entsfinancersque com ponguin aquestescarteres.Excepte
en aquest casconcret,a la resta d’operacionselshiaplicarà la m ediació
obligatòriadeCaixaBank.

L esP ersonesS ubjectesinform aran l’Àrea de Com plim ent N orm atiu sitenen
carterespreexistentsenaltresentitatsenelm om entdelasevaadhesió alR IC.

7.2 S ’exceptuen de l’obligació de realitzar lesoperacionspersonalsa travésde
CaixaBankalesP ersonesS ubjectesque sim ultàniam entprestin elsseusserveiso
form in partdelConselld’Adm inistració d’un altre entitatfinancerahabilitadaper
prestarserveisd’inversió,que podran triarrealitzarlessevesoperacionsatravés
de CaixaBanko de l’altre entitat,en funció delR eglam ent intern de Conductaal
que decideixin adherir-se,elque hauràde sercom unicatal’Àreade Com plim ent
N orm atiu ialCom itèdelR IC.

7.3 Excepcionalm ent,elCom itè delR IC podrà autoritzar de m anera expressa la
m ediació de lesoperacionspersonalsatravésd’altresinterm ediarisfinancers,
prèviasol·licitud de laP ersonaS ubjectaiam b elcorresponent anàlisisde l’Àrea
de Com plim ent N orm atiu. En qualsevol cas,aquestesoperacions quedaran
subjectesa lesobligacionsde controlpreviicom unicació que s’exposen a
continuació.

8. Controlprevid’operacionspersonals

8.1 L esoperacionspersonalsde lesP ersonesS ubjectes,excepte lesoperacions
esm entadesen l’article 9.4 delpresent R eglam ent,seran objecte d’autorització
prèviaperpart de l’Àreade Com plim ent N orm atiu am b lafinalitat de verificar
que no afecten avalorsnegociableso altresinstrum entsfinancerssobre elsque
poguessin tenir restriccions. Aquestes restriccions podran existir com a
conseqüènciade:
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(i) la gestió d’un projecte am b Inform ació P rivilegiada pel que la P ersona
S ubjecteestiguiinclosaenlacorresponentS ecció delaL listad’iniciats;

(ii) l’existènciad’unarestricció aprovadapelCom itè delR IC d’acord am b elque
estàestablertenl’art.10.3;

(iii) l’existènciad’unarestricció derivadad’unperíodelim itatdelsregulatsenl’art.
13.

L aP ersonaS ubjectahaurà de realitzarlasol·licitud de controlprevial’Àreade
Com plim entN orm atiu,alm enysam b un diahàbild’antelació aladataen laque
espretenguicursar la corresponent ordre. L ’Àrea de Com plim ent N orm atiu
respondràdem aneraim m ediata.

S ielresultat delcontrolfospositiu,la P ersona S ubjecta no podrà realitzar
l’operació,podent dirigir-se al’Àreade Com plim ent N orm atiu perresoldre els
dubtesque poguessin sorgir. En cascontrari,la P ersona S ubjecta tindrà un
term inide validesade tresdieshàbilsdesde ladatade respostaalcontrolper
em etre l’ordre. T ranscorregut aquest term ini,serà necessaripassar un nou
control.

8.2 Am b independènciadelprevist en elpunt anterior,en ningun cas,espodrà
operaram binform ació privilegiada,d’acordam belregulatenl’article32.

9. Com unicació delesoperacionspersonals

9.1 L esP ersonesS ubjectestenen l’obligació de com unicar al’Àreade Com plim ent
N orm atiu,dinsdelsdeu prim ersdiesde cadam es,lesoperacionspersonalsque
hagin realitzat en elm esanterior,inclosesaquellesque,sotaautorització,hagin
estatm ediadesperaltresentitatsdiferentsaCaixaBank.

9.2 Alssolsefectesdelprevistenaquestarticle,s’equiparanalesoperacionspersonals
de lesP ersonesS ubjecteslesoperacionsrealitzadesperqualsevolde lesP ersones
Vinculadesointerposades.

9.3 L esP ersonesS ubjecteshauran de realitzarunadeclaració de lessevesP ersones
Vinculades (físiques i jurídiques) i m antenir-la actualitzada en tot m om ent,
notificant al’Àreade Com plim ent N orm atiu sense dem oraqualsevolm odificació
que es produeixi. Aquesta Àrea estarà obligada a garantir la seva estricta
confidencialitat,senseperjudicideldeuredecol·laboraram blesautoritatsjudicialsi
supervisores.

9.4 S ’exceptuendeldeuredecom unicació:

(i) L esoperacionsl’objecte delqualsiguin participacionsiaccionsd’institucions
d’inversió col·lectivaespanyolesieuropeesharm onitzadeso que estiguin
subjectesasupervisió conform e alalegislació d’un Estat m em bre que
estableixiun nivellequivalent alanorm ativacom unitàriaen quan ala
distribució de riscosentre elsseusactius,sem pre que laP ersonaS ubjecta
no participien lagestió de lainstitució d’inversió col·lectiva,aixícom P lans
depensionsiassegurancesd’estalvi.



9

(ii) .

(iii) Aquellesoperacionsque siguin conseqüència de l’exercici de dretsque
corresponguin al’accionista,aixícom aquellesque son com plem entàrieso
accessòriesdelesanteriors,aefectesdequadrarl’operació principal.

(iv) L esoperacionspersonalsrealitzadesen elm arc de laprestació delservei
d’inversió de gestió discrecional de carteres d’inversió, sem pre que
com pleixinelsrequisitsestablertsenl’article11.

9.5 L ’obligació de com unicació d’operacions personals de las P ersones S ubjectes
s’entendrà satisfetaquan lesP ersonesS ubjecteshagin autoritzat prèviam ent a
l’Àreade Com plim ent N orm atiu perque identifiquilesoperacionsinterm ediades
perCaixaBank.Aquestaexcepció nom ésaplicarà peralesoperacionspersonals
realitzadesper lesP ersonesS ubjectes,i no per lesvinculades,a travésde
CaixaBank.

En qualsevolaltre cas,aquestaexcepció no aplicarà ilesP ersonesS ubjectes
hauran de realitzarlapreceptivacom unicació m ensuald’operacionsal’Àreade
Com plim entN orm atiu.

10. P rohibició d’actuació especulativa

10.1 L esP ersonesS ubjectesno podran vendre o com prar valorsnegociableso
altresinstrum entsfinancersque siguin de classe idènticao equivalent1 aladels
que haguessin com prat o venut am b anterioritat durant elm ateix dia(operacions
intra-diadesignecontrari).

10.2 S ense perjudicidelareglaestablertaam b caràctergeneralenelparàgrafanterior,

aquellesP ersonesS ubjectesque operin directao indirectam ent2 en elsm ercatso

prestinserveisd’inversió auxiliars,bésiguirebent,executantotransm itentordres

porcom pte de tercers,executantoperacionspròpiesde CaixaBank,assessorant

atercerso em etent inform esd’inversió,no podran vendre o com prarvalors

negociables o altres instrum ents financers que siguin de classe idèntica o

equivalent aladelsque haguessin com prat o venut am b anterioritat dinsd’un

term inid’1 m es(operacionsintra-m esde signe contrari),excepte autorització

expressaipercausajustificadaque,en elseu cas,concediràl’Àreade Com plim ent

N orm atiu. ElCom itè delR IC,a proposta de l’Àrea de Com plim ent N orm atiu,

identificaràlesàreesafectadesperaquestarestricció.

10.3 Igualm ent,elCom itè delR IC,apropostade l’Àreade Com plim ent N orm atiu,
podrà determ inarelsvalorsnegociableso altresinstrum entsfinancersque,
per im port o risc, puguin ser restringits en l’operativa de les P ersones
S ubjectes,d’acord am b laL listade valorsreguladaen l’article 21,idurant el
tem psque esdeterm ini.L esdecisionsque s’adoptin en aquest sentit hauran

1 Esconsideraran Instrum entsFinancersdeclasseequivalent,aquellsinstrum entsfinancers,inclososderivats,queelsefecteseconòm ics
ofinancerssiguinengranm esuraanàlegs(perexem ple,w arrants,lesopcionsofuturssobreunm ateix subjacentam bvencim entopreus
d’exercicidiferents).

2 S ’enténper“ operarindirectam ent” l’execució d’ordresatravésd’untercerounaltreCentrequeexecutiordresdirectam entaM ercat.
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de serobjecte de com unicació personaliperescrit alesP ersonesS ubjectes
afectades.

11. Gestió decarteres

11.1 Elrègim previst en elsarticles7,8 i9 no serà aplicable alesoperacions
personalsde lesP ersonesS ubjecteso de lessevesP ersonesVinculades,
realitzadesperun terceren elm arc de laprestació delserveid’inversió de
gestió discrecionaldecarteres,sem pre que:

(i) N o existeixicom unicació prèviasobre l’operació entre elgestorde la
carterailaP ersonaS ubjecta.L ’Àreade Com plim ent N orm atiu podrà
dem anarunadeclaració en aquestsentit.

(ii) Elcontracte de gestió s’hagienviat prèviam ent l’Àreade Com plim ent
N orm atiu iaquestahagicom provat que escom pleixin lescondicions
que s’estipulin en la norm a interna de desenvolupam ent del
R eglam ent.

11.2 M entre l’Àreade Com plim entN orm atiu no confirm ique elcontracte com pleix
lescondicionsreferidesen elsapartatsanteriors,lesoperacionsexecutades
quedaran subjectes al règim de control previ i com unicació a l’Àrea de
Com plim entN orm atiu.

CapítolII:O bligacionsespecífiquesdepersonesam bresponsabilitatdedirecció

12. Com unicació d’operacionspersonalsaCaixaBankialaCN M V

12.1 Elsadm inistradorsidirectiusidentificatsen elsapartats(i) i(ii) de ladefinició de
P ersonesS ubjectesprevistaenl’article3.1 ilessevesrespectivesP ersonesVinculades,
haurandecom unicaralaS ecretariaGeneraldelesEntitatsS ubjectesialaCN M V tota
operació executadapercom pte propisobre accionso instrum entsde deute de les
EntitatsS ubjectesoinstrum entsderivatsoaltresinstrum entsfinancersvinculatsaells.
Am bduescom unicacionsesrealitzaransensedem orai,am éstardar,enunterm inide
tresdieshàbilsapartirde ladatade lacorresponentoperació,en elform at,am b el
contingutipelsm itjansestablertslegalm enten cadam om ent.L aS ecretariaGeneral
inform arà sobre lescom unicacionsrebudesa l’Àreade Com plim ent N orm atiu a
efectesdecontrol.

12.2 Com excepció a lo establert en l’apartat anterior,no estindrà que realitzar la
com unicació d’operacionsquan,dinsd’unany natural,l’im porttotaldelesoperacions
nosuperin5.000 eurosol’im portsuperiorque,senseexcedirels20.000 euros,puguifixarla

CN M V.Elllindarque apliquiescalcularà m itjançant lasum ade toteslesoperacions
executadessense que puguin com pensar-se entre sílesoperacionsde diferent
naturalesa(com lesoperacionsde signe contrari).Aquestaexcepció no aplicarà en
ninguncasalsm em bresdelConselld’Adm inistració olessevesP ersonesVinculadessi
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en aquestúltim cascorresponen alconsellerelsdretsde votperserquiposseeixila
discrecionalitatdevot3.

12.3 Addicionalm ent, s’exceptuen del deure de com unicació les operacions sobre
instrum entsfinancersvinculadesaaccionso instrum entsde deute de lesEntitats
S ubjectessien elm om ent de l’operació escom pleixen qualsevolde lescondicions
següents:

(i) L ’instrum ent financerésunaparticipació o acció d’unainstitució d’inversió
col·lectivaen elque l’exposició alesaccionso instrum entsde deute de les
EntitatsS ubjectesnosuperael20% delsactiusenpoderdelainstitució.

(ii) L ’instrum entfinancerproporcionaunaexposició aunacarterad’actiusen la
que l’exposició alesaccionso instrum entsde deute de lesEntitatsS ubjectes
nosuperael20% delsactiusdelacartera.

(iii) L ’instrum ent financerésunaparticipació o acció d’unainstitució d’inversió
col·lectivao proporcionaunaexposició aunacarterad’actiusilaP ersona
S ubjecta,o la P ersona Vinculada,no coneixen,ino poden conèixer,la
com posició de la inversió o l’exposició d’aquesta institució d’inversió
col·lectivao carterad’actiusen relació am b lesaccioneso instrum entsde
deute,i,am és,nohiham otiu perquecreguinquelesaccionsoinstrum ents
de deute de lesEntitatsS ubjectes,superen elslím itsestablertsen elsdos
núm erosanteriors.

Q uanexisteixiinform ació disponiblesobrelacom posició delainstitució d’inversió
col·lectivao l’exposició alacarterad’actius,laP ersonaS ubjectao laP ersona
Vinculada,realitzarantotselsesforçosraonablesperaccediraaquestainform ació.

12.4 L esoperacionsquehaurandecom unicar-sesontoteslesrecollidesenl’article19.7del
R eglam ent(U E)596/2014,delP arlam entEuropeu idelConsell,de16 d’abrilde2014,
sobre l’abúsde m ercat ien l’article 10 delR eglam ent Delegat (U E)2016/522 de la
Com issió de 17 de desem bre de 2015 pelque escom pleta elR eglam ent (U E)
596/2014,d’Abúsde M ercat.Aquestsarticlesestranscriuen en l’Annex IId’aquest
R eglam ent.

En particular,s’inclouen en l’obligació de com unicació en tot caslesoperacions
executadesen virtut d’un contracte de gestió de carterasubscrit per laP ersona
S ubjectaolaP ersonaVinculadaam bella.

12.5 En com plim ent de l’art.19.5 delR AM ,elCom itè delR IC notificarà perescrit ales
personesam b responsabilitat de direcció lessevesobligacionsde com unicació
derivadesd’aquestarticle.

Addicionalm ent,lespersonesam b responsabilitatde direcció notificaran perescrit a
lessevesP ersonesVinculadeslesobligacionsd’aquestesúltim esderivadesdelpresent
articleiconservaranunacòpiad’aquestanotificació.

3 Envirtutdelregulatenl’art.125.5 delR ealDecretL egislatiu 4/2015,de23 d’octubre,pelques’aprovaeltextrefósdelaL leidelM ercat
deValors.
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13. R estriccionsenperíodeslim itats

13.1 L esP ersonesS ubjectessenyaladesen elsnúm eros(i)i(ii)de l’article 3.1 d’aquest
R eglam ents’abstindrandeduraterm ecapoperació,percom ptepropiodetercers,
directao indirectam ent,en relació am b accionso instrum entsde deute de les
EntitatsS ubjectes,o am b instrum entsderivatso altresinstrum entsfinancers
vinculatsaells,desdels30 diesnaturalsanteriorsalapublicació de l’inform e
financerinterm edio delanualo,siresultad’aplicació,desde lapublicació per
lesEntitatsS ubjectesd’inform ació que continguivariableso dadesfonam entals
sobre elsresultatsfinancersque vagin aserinclososen l’inform e corresponent
(períodeslim itats). L ’Àreade Com plim ent N orm atiu com unicarà am b antelació
suficient l’inicide cada període lim itat a lespersonesafectadesper aquesta
restricció.

13.2 L esanteriorsprohibicionsno seran aplicablesquan l’Àreade Com plim entN orm atiu
concedeixiunaautorització expressaperoperarenqualsevoldelssegüentssupòsitsi
sem pre que lapersonaobligadapuguidem ostrarque l’operació concretano pot
efectuar-seenunm om entdiferentalperíodelim itat:

(i) caspercas,quan existeixin circum stànciesexcepcionals,com laconcurrència
degreusdificultatsfinanceres,querequereixinlavendaim m ediatad’accions.
P eraixò,l’obligat sol·licitarà perescritide m anerafonam entadaal’Àreade
Com plim entN orm atiu l’autorització pervendrelesaccionsam b anterioritata
larealització de l’operació,haventde descriure l’operació ilaraó perlaque
lavendaéslaúnicaalternativaraonable;

(ii) quan esnegociïn operacionsen elm arcde o en relació am b un plad’opcions
o d’estalvidelsem pleatso en relació am b la qualificació o subscripció
d’accions.En aquest cas,laprohibició tam poc resultarà d’aplicació quan es
tracti d’operacions de com pra que siguin conseqüència de decisions
prèviam entadoptadesdereinversió dedividendsoqualsevolaltrerendim ent
delsvalorsnegociableso altresInstrum entsFinancerssem pre que aquestes
decisionstinguin una perm anència m ínim a de sis m esos i hagin estat
com unicadesal’ÀreadeCom plim entN orm atiu;o

(iii) quan esnegocien operacionsen lesque no esprodueixin canvisen la
titularitatfinaldelvalorenqüestió.

13.3 ElCom itèdelR IC,apropostadel’ÀreadeCom plim entN orm atiu,podràdeterm inar
l’aplicació d’aquestesrestriccionsaaquellesaltresP ersonesS ubjectesiem pleats
que,perrealitzaractivitatsrelacionatsam b l’elaboració delsinform esfinancersde
l’EntitatS ubjecta,considerioportú,elque hauràde notificar-lespersonalm entiper
escritam bantelació suficient.
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S ECCIÓN IV IN FO R M A CIÓ P R IVIL EGIADA.

CapítolIO bligacionspersonals

14. Àm bitd’aplicació

L esobligacionsgeneralscontingudesen elpresent capítolsón d’obligat com plim ent
perem pleats,directius,m em bresdelsòrgansde govern ielsagentsde lesEntitats
S ubjectes. L esobligacionspersonalsderivadesde larestade capítolsde laS ecció
apliquenalesP ersonesS ubjectesdelesEntitatsS ubjectes.

15. O bligacionsabstenció,salvaguardaicom unicació

15.1 Q uidisposid’Inform ació P rivilegiada,quansàpiguenohaguessinhagutdesaber

quetenentalcaràcterhaurand’abstenir-sed’executarlesconductessegüents:

(i) Adquirir,transm etre o cedir,per com pte propi o de tercers,directa o
indirectam ent,elsInstrum entsFinancersaque esrefereixiaquellainform ació.
S ’entén inclosalainform ació sobre qualsevolvalor,instrum ent financer o
contracte de qualsevoltipusque tinguicom asubjacent valorsnegociableso
altresInstrum entsFinancersalsque esrefereixilaInform ació P rivilegiada,
negociatso no en un m ercat regulat,S M N o S O N o perun internalitzador
sistem àtic. S ’entenen inclosos: en quant als instrum ents derivats sobre
m atèriesprim es,lainform ació sobre elscontractesde contat sobre m atèries
prim esrelacionatsam b aquells,elsdretsd’em issió ielsproductessubhastats
basatsen aquestsdrets. Esconsideraaixím ateix operació am b Inform ació
P rivilegiadalautilització d’aquest tipusd’inform ació cancel·lant o m odificant
unaordrerelativaalValorN egociableo unaltreInstrum entFinanceralquees
refereixilainform ació,quan s’haguésdonat l’ordre abansde que l’interessat
tinguésconeixem entdelaInform ació P rivilegiada.

S ’exceptuadel’anterior:

a) la preparació i realització de les operacions que la seva
existènciaconstitueix,ensím ateixa,Inform ació P rivilegiada;

b) lesoperacionsque esrealitzin en com plim ent d’unaobligació,ja
vençuda,d’adquirir,transm etre o cedir valorsnegociableso
altresinstrum entsfinancers,que siguin de bonafe ique no es
realitzinpereludirlaprohibició d’operaram bInform ació P rivilegiada,
sem pre que s’hagicom unicat al’Àreade Com plim ent N orm atiu i
que:1)laobligació estiguicontem pladaenunaordredonadaoacord
celebratabansdequelapersonadequeestractiestiguienpossessió de
laInform ació P rivilegiadao 2)l’operació tinguiperobjecte com plir
unadisposició norm ativaanterioraladataen laque lapersona
estiguienpossessió d’Inform ació P rivilegiada.

(ii) Com unicaraquestaInform ació P rivilegiadaatercers,excepte que això
resultinecessariperquè aixího dem andielresponsable exercicidelseu
treball,professió,càrrec o funcions,iam b elsrequisitsprevistosen el
presentR eglam ento.
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(iii) R ecom anar a un tercer o induir-lo a que adquireixi,transm eti o
cedeixivalorsnegociableso altresinstrum entsfinancerssobre elsque
tinguiInform ació P rivilegiadao a que cancel·lio m odifiquiuna ordre
relativaaaquells.S ’enténqueconstitueixInform ació P rivilegiadaseguirles
recom anacionsoinduccions,quanlapersonaquesegueixitalrecom anació
o inducció sàpigao haguésde saberque aquestesesbasen en Inform ació
P rivilegiada.

15.2 A ixím ateix,lespersonesque disposin d’Inform ació P rivilegiadatenen

l’obligació de salvaguardar-la,sense perjudicidelseu deure de com unicació i

col·laboració am b lesautoritatsjudicialsi adm inistrativesen elsterm es

previstosenelR AM ,laL M V idem éslegislació aplicable.

Addicionalm ent procuraran, am b la m ajor diligència, conservar-la
adequadam ent im antenirelcaràcterestrictam ent confidencialde lam ateixa,
adoptant lesm esuresadequadesper evitar que talinform ació puguiser
objected’utilització abusivaodeslleial.En casque esprodueixiun úsabusiu
o deslleial d’Inform ació P rivilegiada, qualsevol persona que tingui
coneixem ent d’allò haurà de com unicar-ho de m anera im m ediata a
l’Àreade Com plim entN orm atiu.

15.3 A ddicionalm ent, les persones que disposin d’Inform ació P rivilegiada

hauran de posar-ho,alam ajor brevetat possible,en coneixem ent de

l’Àrea de Com plim ent N orm atiu. L a com unicació haurà d’incloure les

característiques de la inform ació, el m otiu pel qual es coneix la

inform ació,ladataihoraen que vaaccediralam ateixa,elsinstrum ents

financersafectatsilaidentitatde lespersonesque laconeixen.

15.4 L acom unicació d’Inform ació P rivilegiadaque realitzin lespersonesen elm arc

d’unaprospecció de m ercat en elnorm alexercicidelseu treball,professió o

funcionsno esconsiderarà un incom plim entdeldeure de salvaguardasem pre

que escom pleixin am b elsrequisitslegalsestablerts.S ’estarà,aixím ateix,al

regulatenl’article26d’aquestR eglam ent.

CapítolIIEstructuradegestió im esuresdeprotecció delaInform ació P rivilegiada

16. L esàreesseparades

16.1 L esàreesseparadesesconstitueixen am b la finalitat de garantir que les
decisionsen l’àm bit delsm ercatsde valorss’adopten per cadaàread’una
m aneraautònom a,evitantelsconflictesd’interèsielflux indegutd’Inform ació
P rivilegiada.

En particular,s’estableixen com àreesseparades,tantam b respecte alaresta
del’organització com entresí,alm enys,cadaun delsdepartam entso grupsde
treballenelsque,integrantporsísolsorganitzativam entuncentredetreball
o form ant part delm ateix,esdesenvolupen lesactivitatsde gestió de cartera
pròpia,gestió de carteraalienaianàlisis,d’acord am b elque estableix l’article
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229.2a)delT extrefósdelaL leidelM ercatdeValors.

Correspondrà al’Àreade Com plim ent N orm atiu,l’establim ent de m ésàrees
separadesolareorganització delasm ateixes.

Cadaàreaseparadacontaràam b un responsable,que seràeldirectiu de m ajor
nivell,alque correspondrà,dinsdelseu àm bit de com petències,vetllarpel
com plim entdelprevistenelpresentR eglam ent.

16.2 L esdiferentssocietatsdelGrup CaixaBankque perraó delseu objecte realitzin
activitatsrelacionadesam b elsm ercatsde valorso am b laprestació de serveis
d’inversió tam bé tenen laconsideració d’àreesseparadesentre síide laresta
dedepartam entsdeCaixaBank.

16.3 Cadaunade lesàreesseparadesadoptarà lessevesdecisionsd’inversió o,en
general,qualsevoldecisió relacionadaam b elsm ercatsde valors,de m anera
autònom a e independent,sense utilitzar inform ació que provinguid’altres
àreesano serque intervinguien lacorresponent autorització de l’Àreade
Com plim entN orm atiu.

17. N ivellsjeràrquicsfinselsquearribaladelim itació del’àreaseparada

Alsdirectiusiòrganssituatsjeràrquicam ent persobre delresponsable de cadaàrea
separada,inclososelscom itèso òrganscol·legiatsdelsque puguiform arpart aquest
responsable o unapersonadesignadapelm ateix,se’lsconsiderarà estructuracom ú
superior a lesàreesd’activitat separada anteriorm ent definides. L a transm issió
d’Inform ació P rivilegiadaaqualsevold’aquestsdirectiuso òrgansen elm arc del
corresponent procésde decisió,haurà de serposadaen coneixem ent de l’Àreade
Com plim entN orm atiu.

18. M esuresfísiquesilògiquesdeseparació entreàreesseparades

18.1 L esàreesseparadess’ubicaran,en lam esuraque siguipossible de conform itat
am b l’estructurade lesinstal·lacions,en edificiso plantesseparades.En casde
que alguna àrea separada estrobien una planta junt am b altresàrees
separadesoaltresserveisdel’EntitatS ubjecta,s’establiranm esuresadequades
de separació que el seu establim ent i control correspondrà organitzar al
responsabledelàreaseparada.

18.2 En elseu cas,tam bé espodran establirm esuresadequadesde separació dins
d’unàreaseparadaquanaixíresultinecessari.

18.3 L esm esuresde separació físicaprevistesen aquest article deuran adaptar-se
am b estricte com plim entde lesnorm esde seguretatque resultin d’aplicació a
lesinstal·lacions.

18.4 L esàreesseparadescontaranigualm entam b m esureslògiquesoinform àtiques
d’accésrestringit que im pedeixin elseu coneixem ent alarestad’em pleatsde
l’EntitatS ubjecta.



16

18.5 Elsresponsablesde cadaunade lesàreesseparadescom unicaran al’Àreade
Com plim ent N orm atiu les m esures de separació físiques i lògiques que
s’adaptin en lasevarespectivaàreaseparada,aixícom qualsevolm odificació o
trasllat posterior.Aquestesm esuresseran establertesd’acord am b elscriteris
basats en riscos aprovats pel Com itè del R IC,a proposta de l’Àrea de
Com plim entN orm atiu.

19. M esuresdeprotecció delaInform ació P rivilegiada

S ’establiran lesm esuresde seguretat necessàriesperassegurarlacustodia,arxiu,
accés,reproducció idistribució de la Inform ació P rivilegiada,que am b caràcter
enunciatiu inolim itatiu,podrancontem plar:

(i) En els docum ents que s’utilitzin en el desenvolupam ent de les
operacionshauran defer-seconstar,enunllocvisible,queestracte de
docum entsconfidencials,d’úsexclusivam entintern.

(ii) Elpersonalde lesEntitatsS ubjectesque tinguin accésa Inform ació
P rivilegiadahaurà d’adoptar,en consonànciaam b elque esdisposaen
el present R eglam ento,lesm esuresnecessàriesper procurar la seva
correctaprotecció,evitant que estrobial’abast de personesque no han
d’accediralam ateixailasevaincorrectatransm issió.

(iii) S ’adoptaran les m esures necessàries a fi que la conservació de
docum ents,arxius,pen-drives,memòriesU S B,CD-R O M s,DVDso qualsevol
altre suport que continguiInform ació P rivilegiadaesm antinguien llocs
segursisotaclau en elsm om entsenelsque no siguiutilitzada,deform a
ques’impedeixil’accésoindegudareproducció delamateixa.Aixímateix,l’ús
d’ordenadorsen qualsevolprojecte o operació que continguiInform ació
P rivilegiada haurà de realitzar-se utilitzant sistem esd’accésrestringit
exclusivam ent alespersonesde l’àreaque intervinguien aquelles.
Correspon als responsables de cada àrea adoptar las disposicions
necessàriesperassegurarelfidelcom plim entd’aquestesm esures.

(iv) L essalesde reunionshauran de serrevisadesiretirarqualsevolm aterial
que continguiInform ació P rivilegiada desprésde la finalització de la
reunió iabansd’utilitzar-ne novam ent l’espai.S ’haurà de tenirespecial
curaam blesnotesidiagram esenpissarresisuportssim ilars.

(v) Cap aspecte dels projectes o operacions que contingui Inform ació
P rivilegiadapodrà sercom entat en llocspúblicso en aquelleszonesen
lesqueexisteixiriscdeserescoltadaperpartdepersonesqueno hande
conèixerlainform ació.

(vi) Hauran extrem ar-se lesm esures de seguretat a l’hora de realitzar
com unicacionsatravésde m itjansque poguessin resultarinsegurscom
potserl’úsdeltelèfonm òbil,faxocorreu electrònic.Enconcret,s’evitarà
rem etre inform ació a term inalsque no estrobin atesosen aquell
m om entoalsquepuguinteniraccéspersonesalienesalainform ació.
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CapítolIIIControldeltractam entdelaInform ació P rivilegiada

20. L listad’iniciats

20.1 Durant lesfasesd’estudi o negociació de qualsevol operació jurídica o

financeraque puguiinfluir de maneraapreciable en lacotització delsvalors

negociableso altresinstrum entsfinancersde qualsevolclasse em esosper

lesEntitatsS ubjectesi,engeneral,quancom aconseqüènciadelaprestació de

serveisatercersesdisposid’Inform ació P rivilegiada:

(i) Eslim itarà elconeixem ent de la inform ació estrictam ent a aquelles
persones,internesoexternesal’EntitatS ubjectaenqüestió,alesquesigui
im prescindible.

(ii) Elresponsable de l’àreaque lideril’operació rem etràalam ajorbrevetat
unacom unicació al’Àreade Com plim ent N orm atiu am b lainform ació
necessària sobre l’operació, els em pleats i el personal extern a
l’organització iniciatsen lam ateixa,alsefectesdelm antenim ent de la
corresponent S ecció en laL listad’iniciats.Aquestserà elresponsable de
laS ecció is’encarregaràderem etrealam ajorbrevetattotalainform ació
necessària l’Àrea de Com plim ent N orm atiu per l’obertura,gestió i
tancam entdelacorresponentS ecció.

(iii) Cadacop queestransm etilainform ació privilegiadaanovespersones,el
transm issorhauràd’inform aralam ajorbrevetatal’ÀreadeCom plim ent
N orm atiu laidentitat de lasm ateixesperlasevainscripció en laS ecció
corresponent.

(iv) L ’Àreade Com plim ent N orm atiu gestionarà lescom unicacionsrebudes,
abans referides,relacionadesam b lesS eccionsde la L lista d’iniciats,
mantenintactualitzadaentotmomentlainformació.

(v) El responsable de la S ecció serà l’encarregat d’inform ar a l’Àrea de
Com plim ent N orm atiu quan esdonin lescircum stànciesper la que la
Inform ació P rivilegiadadeixide tenirtalcondició (quan lainform ació es
facipública,deixide serrellevanto quediobsoleta),procedint-ne atancar
la corresponent S ecció en la L lista d’iniciats. L ’Àrea de Com plim ent
N orm atiu inform aràalespersonesiniciadessobretalcircum stància.

20.2 L aL listade Iniciatsestarà divididaen S eccionsseparadesque correspondran

adiferent Inform ació P rivilegiada.CadaS ecció inclourà únicam ent lesdades

de lespersonesque tinguin accésa la Inform ació P rivilegiada a que es

refereixi aquesta S ecció. El Com itè del R IC, a proposta de l’Àrea de

Com plim ent N orm atiu,podrà acordarlainserció en laL listad’Iniciatsd’una

S ecció suplem entàriaque contindrà lesdadesde lespersonesque tinguin

accésperm anentaInform ació P rivilegiada.

20.3 CadaS ecció hauràdeseractualitzadaam b caràcterim m ediatenelssegüents

supòsits:

(i) Q uan esprodueixiun canvien elsm otiuspelsque unapersonaconsta
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enaquestaS ecció.

(ii) Q uansiguinecessariafegirunanovapersonaaaquellaS ecció.

(iii) Q uan unapersonaque constien laS ecció deixide tenir accésa
Inform ació P rivilegiada.

Q uanlaS ecció s’hagid’actualitzar,elresponsablehauràd’especificaren totcas
ladataihoraenqueesvaproduirelcanviquedónallocacadaactualització.

L ainform ació contem pladaen cadaS ecció de laL listad’iniciatshaurà de ser
conservadaalmenysdurantcincanysdesprésdelasevaelaboració o,enelseu
cas,últimaactualització.

20.4 A l’inicide cadaprojecte o operació que puguicontenir,o siguisusceptible
de generar,Inform ació P rivilegiada,ipertant,unaS ecció enlaL listad’iniciats,
elresponsable de lam ateixaliassignarà un nom clau que l’identificarà iserà
com unicat acadaunade lespersonesque intervinguin. Elnom clau,serà
utilitzat per identificar l’operació o projecte,evitant la utilització de la
denom inació pròpiadelsvalorso altresinstrum entsfinancerso entitats
emissoresafectades.

20.5 L ’Àreade ComplimentN ormatiu advertirà expressam entalespersonesincloses
en lacorresponent S ecció de laL listad’iniciatsdelcaràcterreservat de la
inform ació idelseu deure de confidencialitat ide laprohibició delseu ús,
aixícom de lesinfraccionsisancionsderivadesdelseu úsinadequat. Així
m ateix hauràd’inform aralsinteressatssobrelasevainclusió enlaS ecció idels
dem ésextrem sprevistosenlalegislació sobreprotecció dedades.

20.6 En lanorm ainternade desenvolupam ent delpresent R eglam ent s’establiran
pautesd’actuació peralagestió delaL listad’iniciats.

21. L listadevalors

L ’Àreade ComplimentN ormatiu elaborarà im antindrà actualitzadaunallistade valors
negociableso altresinstrum entsfinancerssobre elsque esdisposid’Inform ació
P rivilegiada,am b especificació de lespersonesidatesen que hagin tingutaccésatal
inform ació.

22. Controldefluxosd’inform ació

22.1 Elsresponsablesdelsprojecteso operacionsque continguin inform ació

privilegiadaadoptaran lesm esuresde controloportunesam b lafinalitat

de lim itarelconeixem ent de lesm ateixeso de laInform ació P rivilegiada

que continguin aquellespersones,interneso externesal’Entitat S ubjecta

enqüestió,queresultinindispensables.
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22.2 Elpersonalque estrobien possessió d’Inform ació P rivilegiadas’abstindrà

de transm etre-la a un altre àrea o a la resta de S ocietatsdel Grup

CaixaBank,exceptelessegüentsexcepcions:

(i) Enelm arcdelcorresponentprocésdedecisió,aaquellespersonesque,
dinsde l’estructuraorganitzativade l’Entitat S ubjecta,estrobin en un
nivell jeràrquic superior, de tal m anera que pugui definir-se com
estructura com ú superior,donant coneixem ent d’allò a l’Àrea de
Com plim entN orm atiu.

(ii) A favord’unaaltre àreaseparada,quan resultiim prescindible perel
desenvolupamentde lessevesfuncions,donantconeixem ental’Àreade
Com plimentN orm atiu.

(iii) A l’Àrea de Complim ent N orm atiu a fique puguicom plir lesseves
funcions.

(iv) En elsrestantssupòsitslegalm entperm esos.

22.3 En casque perl’adequat desenvolupam ent de l’operació o presade decisió
resultinecessarilaintervenció de personesexternesal’Entitat S ubjecta,el
coneixem entperpartdelesm ateixesdelaInform ació P rivilegiadahauràdeser
com unicatal’ÀreadeCom plim entN orm atiu,perlasevaoportunainclusió ala
S ecció de laL listad’iniciatsiresultarà necessàrialafirm ad’un com prom ísde
confidencialitatenelqueesreflectiranlesm esuresdeprecaució aplicablesen
aquestam atèria.

23. S eguim ent de lescotitzacionsdelsvalorsnegociableso altresinstrum ents
financersem esosperS ocietatsdelGrupCaixaBank.

L esEntitatsS ubjectesseguiran l’evolució en elm ercat delsvalorsnegociableso
altresinstrumentsfinancersemesosperlesS ocietatsdelGrupCaixaBankilesnotíciesque
elsdifusorsprofessionalsd’informació econòmicaielsmitjansde comunicació emetin i
quepoguessinafectaratalsValorsoaltresInstrum entsfinancersdelesS ocietats.

24. Controlsdel’ÀreadeCom plim entN orm atiu

24.1 L ’Àreade Com plim entN orm atiu efectuarà com provacionsperiòdiquesam b la
finalitatde verificarque lesoperacionspersonalsrealitzadesperlesP ersones
S ubjectesilessevesP ersonesVinculadesno estan afectadesper l’accés
indegut a Inform ació P rivilegiada. T anm ateix,durà a term e funcionsde
gestió,adm inistració icontrolen relació am b laInform ació P rivilegiadaiels
L libresd’iniciats.

L ’Àrea de Com plim ent N orm atiu verificarà periòdicam ent el correcte
funcionam ent del sistem a de barreresd’inform ació establert en aquesta
S ecció.

CapítolIV A ctivitatsespecials



20

25. Inform esirecom anacionsd’inversió

25.1 Q uanesrealitzin,publiquinodifonguinrecom anacionsd’inversió oinform ació
d’altretipusenlaqueesrecom aniosuggereixiunaestratègiad’inversió sobre
Valorso altresInstrum entsFinancers(en endavant,“ recom anacions” ),els
em pleatsdeuran com portar-se de form alleialiim parcialpergarantirque la
inform ació espresenta de m anera objectiva i per a com unicar elsseus
interessosparticularsoindicarelsconflictesd’interèsrelatiusalsValorsoaltres
Instrum entsFinancersalsqueesrefereixlainform ació.

25.2 L esP ersonesS ubjectesque form en part de lesunitatsresponsablesde la
realització,publicació o difusió d’inform esirecom anacionsd’inversió,deuran
adoptar lesm esuresnecessàriesper garantir elcom plim ent delssegüents
requisits:

(i) N o podran realitzaroperacionspersonalso negociarpercom pte de
qualsevolpersona,inclosalapròpiaem presa,llevatque ho facin com a
creadorsde m ercat actuant de bonafe ien elcursordinarid’aquesta
activitato en executarunaordre no sol·licitadaperun clientsense que
hagi m ediado prèvia proposta de l’entitat, en relació am b els
instrum entsfinancersalsque esrefereixil’inform e d’inversions,o am b
qualsevolinstrum ent financer connex,sitenen coneixem ent de les
datesde difusió o delcontingutprobable de l’inform e iaquestesdades
no s’han fet públiqueso no s’han revelatalsclientsniespoden inferir
fàcilm ent de la inform ació disponible,finsque elsdestinatarisde
l’inform ehagintingutunapossibilitatraonabled’actuaralrespecte.

(ii) En circum stànciesno cobertesen elpunt anterior,no podran realitzar
operacionspersonalsam b elsinstrum entsfinancersaque esrefereixin
elsesm entatsinform es,o am b instrum entsfinancersconnexesde
m aneracontràriaalesrecom anacionsvigents,llevatde circum stàncies
excepcionals i am b l’aprovació prèvia per escrit de l’Àrea de
Com plim entN orm atiu.

(iii) L esentitatsque presten serveisd’inversió ilesP ersonesS ubjectes
definidesen elpresent apartat,no podran acceptarincentiusd’aquells
que tinguin un interèsrellevant en l’objecte de l’inform e en qüestió ni
es podran com prom etre am b els em issors a elaborar inform es
favorables.

(iv) Q uan l’esborrany de l’inform e sobre inversions contengui una
recom anació obéunobjectiu depreu,noesperm etràqueelsem issors
nicap altrapersona,am b excepció de lesP ersonesS ubjectesdefinides
enelpresent apartat,revisinl’esborrany abansdeladifusió públicade
l’inform e,am b la finalitat de verificar l’exactitud de declaracions
objectivescontingudesal’inform e,oam bqualsevolaltrafinalitat,llevat
lade com provar que l’em presacom pleix am b lessevesobligacions
legals.
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(v) N o podran em etre inform esrelacionatsam b em issorssobre elsque
tinguin inform ació privilegiada derivada de la prestació de serveis
d’inversió perpartd’altresàreesdeCaixaBank.

25.3 Eldirectorde l’àrearesponsable de larealització d’inform esirecom anacionsd’
inversió haurà de rem etre,com am ínim unavegadaalsem estre,al’Àreade
Com plim ent N orm atiu un program a en el que figurin els inform es sobre
em preses concretes que estigui previst elaborar en el sem estre següent.
T anm ateix inform arà sobre elresultatdelcom plim entdelprogram aprevist per
alsem estrei,sis’escau,oferiràunaexplicació delesdesviacionsproduïdes.

25.4 L ’Àrea de Com plim ent N orm atiu m antindrà inform adesi assessorarà a les
unitats responsables de la realització, publicació o difusió d’inform es i
recom anacions,sobrelanorm ativaaplicablealasevaactivitat,ienparticular:

(i) L esnorm esperalapresentació im parcialdelsinform esirecom anacions;

(ii) L esnorm esperalainform ació sobreconflictesd’interès;

(iii) L esnorm essobredifusió derecom anacionselaboradesporuntercer;

(iv) L esnorm esaplicablesalesrecom anacionsnoescrites.

25.5 Elsinform esi recom anacionsseran rem esos,un cop publicats,per l’àrea
responsable de lasevarealització,publicació o difusió,al’Àreade Com plim ent
N orm atiu.

26. Activitatdeprospecció dem ercat

26.1 L aprospecció de m ercat pot contenir o no Inform ació P rivilegiada,elque

haurà de servalorat tant pelquirealitzalaprospecció com pelquilarep,

d’acordam belqueestableix l’article11 delR AM .

Esconsiderarà que lacom unicació d’Inform ació P rivilegiadarealitzadaen el
m arc d’una prospecció de m ercat s’ha realitzat de m aneralegítim aen el
norm alexercicideltreballo de lesfuncionsd’un em pleatsiescom pleixen les
obligacionsdefinidesenlanorm ativavigent.

L a norm a interna de desenvolupam ent del R eglam ent contindrà el m arc

d’actuació peral’activitatdeprospecció dem ercat.

CapítolV Difusió públicadelaInform ació P rivilegiadaqueconcerneix directam ental
GrupCaixaBank(Inform ació R ellevant).

27. Identificació delaInform ació R ellevant

Eltractam entde laInform ació R ellevants’haurà de realitzaram b neutralitat,aplicant
elsm ateixoscriterisam b independènciade que lam ateixapuguiinfluirde m anera
favorableoadversaenlacotització d’unValorN egociableoaltreInstrum entFinancer.

L aInform ació R ellevantpodràdonarllocal’oberturad’unaS ecció enelL libred’iniciats,
d’acordam belprocedim entinternprevistalsefectes.
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28. Interlocutorautoritzat

ElConselld’Adm inistració decadaEntitatS ubjectaprocediràalnom enam entde,com a
m ínim ,uninterlocutordavantlaCN M V queseràlapersonaencarregadaderespondre
de form aefectivaiam b lasuficient celeritat alesconsultes,verificacionso peticions
d’inform ació relacionadesam b ladifusió de laInform ació R ellevant que concerneix
directam entacadaEntitatS ubjectaquerealitzilaCN M V (l’ “ InterlocutorAutoritzat” ).

29. P ublicació d’Inform ació R ellevant

29.1 L ’Entitat S ubjectas’assegurarà de que laInform ació R ellevant esfacipública
d’unaform aque perm etiun accésràpid iunaavaluació com pleta,correctai
oportunadelainform ació perpartdelpúblic.

29.2 L aInform ació R ellevantseràcom unicadaalaCN M V m itjançantlapublicació del
corresponent Fet R ellevant,am b caràcter sim ultani a la seva difusió per
qualsevolaltrem itjàitanaviatcom siguiconegutelfet,s’hagiadoptatladecisió
ofirm atl’acordocontracteam btercersdequeestracti.

ElsFetsR ellevantsseran accessiblesatravésde lapàginaw eb corporativade
l’EntitatS ubjectatanaviatcom s’hagincom unicatalaCN M V.

29.3 L ’Àrea de Com plim ent N orm atiu,o la persona o personesdesignadesper
aquestaÀreaatalefecte,supervisarà periòdicam ent que elscontingutsde la
pàginaw eb corporativadel’EntitatS ubjectas’ajusten al’esm entadaexigènciai,
en general,atoteslesexigènciesd’inform ació derivadesde lasevacondició de
cotitzada.

29.4 P ertald’assegurarquelaInform ació R ellevantéstransm esaalm ercatdeform a
sim ètricaiequitativa,lesP ersonesinclosesenlacorresponentS ecció delaL lista
d’iniciatss’abstindran de facilitaraanalistes,accionistes,inversorso prem sa,
inform ació am bcontingutquetinguilaconsideració deFetR ellevant,queprèvia
osim ultàniam entnos’haginfacilitatalm ercat.

29.5 En elcasque unacom unicació d’Inform ació R ellevant efectuadaatravésdel
corresponent fet R ellevant hagide serrectificada,esprocedirà arealitzaruna
novacom unicació deFetR ellevant,queidentificaràam bclaredatlacom unicació
originalqueesrectificaienquinsaspecteshofa.

30. Endarrerim entenladifusió públicad’Inform ació R ellevant

30.1 N o obstant això, l’Entitat S ubjecta podrà endarrerir, sota la seva pròpia

responsabilitat,ladifusió públicade laInform ació R ellevant d’acord amb elque

disposaelR AM ielsseusR eglamentsdedesenvolupament.

30.2 P eradeterminarlaconveniènciad’endarrerirladifusió públicade laInformació
R ellevant,esprendran en consideració,sis’escau,lesrecomanacionsidirectriusque
enaquestamatèriapuguinemetre laCN M V ol’AutoritatEuropeadeValorsiM ercats
-AEVM (ES M A enlessevessiglesenanglès).
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30.3 S i,haventendarreritladifusió públicad’Informació R ellevantd’acordambelques’ha
establert en elsapartatsanteriors,lasevaconfidencialitat deixad’estargarantida,
l’EntitatS ubjectafaràpúblicaaquestainformació elmésaviatpossible.S ’inclouranels
casosenquèunrum oresrefereixideform aexpressaaInform ació R ellevantdelaque
s’hagiendarrerit ladifusió quan elgrau d’exactitud delrum orsiguisuficient pera
indicarquelaconfidencialitatjanoestiguigarantida.
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S ECCIÓ V P R O HIBICIÓ D’ABÚS DEM ER CAT

CapítolIO bligacionspersonals

31. Àm bitd’aplicació

L esobligacionsgeneralscontingudesenlapresentS ecció sónd’obligatcom plim entper
aem pleats,directius,m em bresdelsòrgansde govern ielsagentsde lesEntitats
S ubjectes.

CapítolIIP rohibició d’abúsdem ercat

32. P rohibició d’úsil·lícitd’inform ació privilegiada

Cappersonapodrà:

(i) realitzarointentarrealitzaroperacionsam binform ació privilegiada;

(ii) recom anar que una altra persona realitzi operacions am b inform ació
privilegiadaoinduir-laaaixò,o

(iii) com unicaril·lícitam entinform ació privilegiada.

33. P rohibició delam anipulació dem ercat

33.1 Cap personam anipularào intentaràm anipularelm ercat.P eraixò,s’abstindrà

derealitzarqualsevoldelessegüentsactivitats:

(i) L ’execució d’operacions, l’em issió d’ordres o qualsevol altra
conducta:

a) Q ue transm etio puguitransm etre senyalsfalsoso enganyosos
pel que fa a l’oferta, la dem anda o el preu de valors
negociableso altresinstrum entsfinancers,o d’un contracte de
contadosobrem atèriesprim eresrelacionatam baquells,o,

b) Q ue fixio puguifixaren un nivellanorm alo artificial,elpreu
d’un o diversos valors negociables o altres instrum ents
financers o d’un contracte de contado sobre m atèries
prim eresrelacionatam baquells,

L levatque lapersonaque haguésefectuatlesoperacionso em èsels
ordreso realitzat qualsevolaltraconductadem ostrique l’operació,
ordre o conductaesvaefectuarperraonslegítim eside conform itat
am bunapràcticaacceptadadem ercat.

(ii) L ’execució d’operacions, l’em issió d’ordres o qualsevol altra
activitat o conducta que afecti o pugui afectar, m itjançant
m ecanism esficticiso qualsevolaltraform ad’engany o artifici,el
preu d’un o diversosvalorsnegociableso altresinstrum ents
financers,d’un contracte de contado sobre m atèriesprim eres
relacionato d’un producte subhastaten dretsd’em issió.
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(iii) L a difusió d’inform ació a travésdelsm itjansde com unicació,
inclòsInternet,o atravésde qualsevolaltre m itjà,que transm eti
o puguitransm etre senyalsfalsoso enganyosospelque fa a
l’oferta,ladem andao elpreu delsvalorsnegociableso qualsevol
altre instrum ent financer, d’un contracte de contado sobre
m atèriesprim eresrelacionato d’un producte subhastatbasaten
dretsd’em issió,o que puguiaixífixar en un nivellanorm alo
artificial el preu d’un o varis instrum ents financers, d’un
contracte de contado sobre m atèriesprim eresrelacionat o d’un
producte subhastat basat en drets d’em issió, inclosa la
propagació de rum ors,quan lapersonaque elsvadivulgarsabés
o hagués hagut de saber que la inform ació era falsa o
enganyosa.

(iv) L adifusió d’inform ació falsao enganyosao elsubm inistram ent
de dadesfalsesen relació am b índexsde referènciaquan l’autor
de latram esao delsubm inistram ent de dadessabéso hagués
hagutde saberque lainform ació erafalsao enganyosa,aixícom
qualsevolaltraconductaque suposiunam anipulació delcàlcul
d’un índex de referència.En concret,esconsideram anipulació
de m ercat laconductaesm entadaen relació am b elprocésde
contribució alsíndexsEuriboriEonia.

33.2 Igualm ent,cappersonahauràdeduraterm elessegüentsconductes:

(i) L aintervenció d’unao de diversespersonesconcertadam ent per
aassegurar-se unaposició dom inant sobre l’ofertao dem anda
d’un Valor N egociable o altre Instrum ent Financer, d’un
contracte de contado sobre m atèriaprim erarelacionat o d’un
producte subhastat basat en dretsd’em issió que afectio pugui
afectar alafixació,de form adirectao indirecta,de preusde
com prao de vendao que creïo puguicrearaltrescondicionsno
equitativesde negociació;

(ii) L avendao lacom prad’un ValorN egociable o altre Instrum ent
Financer,en elm om entd’oberturao tancam entdelm ercat,que
tinguio puguitenir l’efecte de induir aconfusió o engany als
inversorsque actuen basant-se en lescotitzacionsm ostrades,
incloseslesd’oberturao tancam ent;

(iii) L aform ulació d’ordresen un centre de negociació,inclosesla
cancel·lació o la m odificació de les m ateixes, a través de
qualssevol m ètodes de negociació disponibles, inclosos els
m itjans electrònics, com les estratègies de negociació
algorítm icai d’altafreqüència,que produeixialgun delsefectes
contem platsen elsapartats(i)o (ii)de l’article 33.1,en:

a) pertorbar o endarrerir el funcionam ent del m ecanism e de
negociació utilitzaten elcentre de negociació o augm entarles
probabilitatsdequeaixò ocorri;
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b) dificultaraaltrespersoneslaidentificació delsordresautèntics
en elm ecanism e de negociació delcentre de negociació o
augm entar la probabilitat de dificultar-la, en particular
introduint ordresque donin lloc a la sobrecàrrega o a la
desestabilització delcarnetd’ordres,o

c) crearo podercrearun senyalfalso enganyóssobre l’ofertai
dem anda o sobre el preu d’un Valor N egociable o altre
Instrum entFinancer,enparticular,em etentordresperainiciar
oexacerbarunatendència.

(iv) Aprofitar-se de l’accésocasionalo periòdicalsm itjansde com unicació
tradicionals o electrònics exposant una opinió sobre un Valor
N egociable o altre Instrum ent Financer,contracte de contado sobre
m atèriesprim eresrelacionat o producte subhastat basat en drets
d’em issió o,de form aindirectasobre elseu em issor,desprésd’haver
presposicionssobre aquest Valor N egociable o altre Instrum ent
Financer,contracte o producte subhastati,acontinuació,aprofitarles
repercussionsdel’opinió expressadasobreelpreu del’esm entatValor
N egociable o altre Instrum ent Financer, contracte o producte
subhastat,sense haver com unicat sim ultàniam ent aquest conflicte
d’interèsal’opinió públicadem aneraadequadaiefectiva.

(v) L acom prao vendaen elm ercat secundari,abansde lasubhasta
reguladapelR eglam ent (U E) 1031/2010,de dretsd’em issió o
instrum entsderivatsrelacionatsam b ells,am b elresultat de
fixarelpreu d’adjudicació delsproductessubhastatsen un nivell
anorm alo artificialo d’induiraconfusió o engany alsoferentsde
lessubhastes.

(vi) Q ualsevolaltraactuació que suposiunapràcticacontràriaala
lliure form ació delspreus.

33.3 A efectesde determ inarsiunaconductaconstitueix m anipulació de m ercat,es

tindran en com pte els indicadors de m anipulacions (indicadors d’ús de

m ecanism esficticisodequalsevolaltraform ad’engany oartificiielsindicadors

desenyalsfalsosoenganyososidefixació delspreus)previstosenlanorm ativa

vigent i en els docum ents em esos pels organism essupervisors en cada

m om ent.
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S ECCIÓ VICO M U N ICACIÓ D’O P ER ACIO N S S O S P IT O S ES D’A BÚS DEM ER CA T

CapítolIO bligacionspersonals

34. Àm bitd’aplicació

L esobligacionsgeneralscontingudesenlapresentS ecció sónd’obligatcom plim entper
a em pleats,directius,m em bresdelsòrgansde govern ielsagentsde lesEntitats
S ubjectes.

35. Detecció icom unicació al’ÀreadeCom plim entN orm atiu

35.1 T otselsem pleatsque reben,transm eten o executen ordresioperacions

professionalm ent iaquellsaltresque participen en larecepció,tram itació o

execució d’ordresioperacionssón responsablesd’avaluarlaconveniènciade

presentar una com unicació d’operació sospitosa a l’Àrea de Com plim ent

N orm atiu quanladetectin.

35.2 A aquestsefectes,elsem pleats,quan tinguessin coneixem ent d’unaoperació
sospitosad’abúsde m ercat,ho posaran im m ediatam ent en coneixem ent de
l’Àreade Com plim ent N orm atiu,bé directam ent o bé de m aneraindirectaa
travésdelresponsabledelasevaàrea.Encasquelacom unicació noesrealitzés
de m anera im m ediata, s’haurà de justificar degudam ent la raó de
l’endarrerim ent,podentincórreren un incom plim entd’aquestR eglam entsila
justificació noestàdegudam entargum entada.

35.3 L acom unicació esfarà per escrit ihaurà de contenir totsicadascun dels
extrem sque precisal’ÀreadeCom plim entN orm atiu perainform aralaCN M V
d’acord am b lo establerten lanorm ainternade desenvolupam entdelpresent
R eglam ent.

35.4 Elsem pleatsatendran elm ésaviatpossible elsrequerim entsd’inform ació que
l’Àreade Com plim ent N orm atiu poguésrealitzaren com plim ent de lesseves
com petències.

35.5 Elsem pleatsno podran inform arsobre ladetecció,l’anàlisio lacom unicació
d’operacionssospitosesd’abúsde m ercat nisobre l’existènciao contingut de
requerim entsd’inform ació relacionatsam b aquestesoperacionsalespersones
im plicadesen lesm ateixes,apersonesvinculadesam b aquestesnianinguna
altrapersonaque no estiguiobligadaaestaralcasde ladetecció,anàlisio
com unicació delesoperacionssospitoses.

CapítolIIEstructuradecontrol

36. M esuresdeprevenció d’operacionssospitoses

L esEntitatsS ubjectesestabliran im antindran m ecanism es,sistem esiprocedim ents
que garanteixin un control eficaç i continu a efectes de detectar i identificar
operacionssospitosesi,sis’escau,decom unicar-lesalaCN M V.
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37. M ecanism esdedetecció

37.1 L a identificació de les operacions sospitoses es realitzarà m itjançant la
im plantació d’einesinform àtiquesam b accésalainform ació de lesoperacions
dem ercatdevalores(detecció centralitzada)itam bém itjançantladetecció que
duguin aterm e elsem pleatsde lesrespectivesàreesde lesEntitatsS ubjectes
(detecció descentralitzada).

37.2 L esoperacionssospitosesdetectadesseran rem esesal’Àreade Com plim ent
N orm atiu elm ésaviatpossible,segonss’exposaenl’article35.

37.3 S enseperjudicidelarestadefuncionsquelicorresponen,elsprocedim entsde
detecció seran objecte de revisió per l’Àreade Com plim ent N orm atiu,que
avaluarà,com am ínim anualm ent,lasevaadequació ieficàcia.T anm ateix,els
serveisde l’AuditoriaInternainclouran en lessevesrevisionsl’exam en de la
sevaefectivaaplicació.

38. Anàlisiicom unicació d’operacionssospitosesalaCN M V

38.1 U navegadarebudaunacom unicació d’operació sospitosad’abúsdem ercat,
l’Àreade Com plim ent N orm atiu l’analitzarà ipodrà,siho estim anecessari,
dem anarinform ació addicionalperadeterm inarsielsindicisdetectatssón
consistentsitenenunnivellraonabledesospita.

38.2 Com pletatl’anàlisi,l’ÀreadeCom plim entN orm atiu elaboraràuninform een
elqueesplasm arà,sis’escau,ladecisió decom unicarl’operació alaCN M V.

L ’Àreade Com plim ent N orm atiu notificarà sense dem oraalaCN M V les
operacions detectades sobre les que existeixin sospites raonables de
constituirabúsde m ercat,jasiguiperúsindegut d’Inform ació P rivilegiada,
m anipulació de m ercat o per intentar usar indegudam ent Inform ació
P rivilegiadaodem anipularelm ercat.

T am bé s’haurà d’inform ar alaCN M V d’operacionssospitosesque hagin
tingut llocen elpassat,silasospitahasorgit alavistad’esdevenim entso
inform acions ulteriors,havent d’explicar el m otiu del lapse de tem ps
transcorregutentrelapresum ptainfracció ilapresentació delanotificació.

38.3 L ’Àreade Com plim ent N orm atiu podrà dem anar totalainform ació que
consideri necessària,en relació am b l’anàlisi que dugui a term e, de
qualsevoloficina,departam entoàreadelesEntitatsS ubjectes.

38.4 L ’Àreade Com plim ent N orm atiu conservarà durant un període m ínim de
cinc anys la inform ació relacionada am b l’anàlisi de les operacions
sospitosesidentificades,am b independència de que hagin estat o no
com unicadesalaCN M V d’acordam blesconclusionsdelseu anàlisi.

38.5 L acom unicació d’operacionssospitosesd’abúsde m ercatalaCN M V haurà
de com plirelsrequisitsestablertsen lanorm ainternade desenvolupam ent
delR eglam ent.
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39. R egistredelescom unicacionsrealitzadesalaCN M V

L ’Àreade Com plim ent N orm atiu durà un R egistre de lescom unicacionsque s’hagin
efectuatireportaràperiòdicam entalCom itèdelR IC.
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S ECCIÓ VIICO N FL ICT ES D’IN T ER ÈS EN L ’ÀM BIT DEL M ER CAT DEVAL O R S

CapítolI Àm bitd’aplicació iidentificació depotencialsconflictesd’interessosen
l’àm bitdelm ercatdevalors

40. Àm bitd’aplicació delagestió deconflictesd’interessos

40.1 Àm bit personal: S erà d’aplicació atotselsem pleats,directius,m em bresdels

òrgansdegovernielsagentsdelesEntitatsS ubjectes.

40.2 S erveis respecte dels que es poden originar potencials conflictes
d’interessos: S ’inclouen totsaquellsserveis,departam entso àreesde les
S ocietatsdelgrup CaixaBank que desenvolupen activitatsrelacionades
am b elm ercatde valorsique han m antenirunaseparació adequadaentre
ellsperaevitarelsconflictesd’interessos.En particularquedaran afectats
els departam entso grupsde treball que tinguin,en tot m om ent,la
condició d’àreaseparada.

40.3 L esnorm essobre identificació,deuresiresolució de conflictesd’interèsen
l’àm bit del m ercat de valors s’em m arquen en la P olítica General de
conflictesd’interèsde lesEntitatsS ubjectes.

41. Definició iidentificació deconflictesd’interessosenl’àm bitdelm ercatdevalors

41.1 P eraidentificarelstipusde conflictesd’interèsque puguin sorgiren prestar

elsserveisd’inversió oauxiliars,ounacom binació d’am bdós,estindràencom pte

sil’Entitat S ubjectao unapersonacom petent (adm inistrador,soci,gestoro

em pleatdel’EntitatS ubjecta)ounapersonadirectam entoindirectavinculada

al’EntitatS ubjecta,estrobaenalgunadelessituacionssegüents:

(i) pot obtenir un beneficifinancer o evitar una pèrdua financera,a
expensesdelclient.

(ii) té un interèsen elresultat d’un serveiprestat alclient o d’unaoperació
efectuadapercom pte delclientque siguidiferentde l’interèsdelclient
enelresultat.

(iii) té incentiusfinancerso d’altre tipusperafavorirelsinteressosd’un
altreclientogrupdeclientsdavantelsinteressosdelclient.

(iv) desenvolupalam ateixaactivitatqueelclient.

(v) rep o rebràd’unapersonadiferentdelclientun incentiu en relació am b
un serveiprestatalclient,en form adediners,bensoserveis,abandade
lacomissió oretribució habitualperaaquestservei.

A aquest efecte,no esconsiderarà suficient que s’obtinguiun beneficio s’eviti
unapèrduasiaixò noderivaenunpossibleperjudiciperaunclient.

N o ésindispensable que elrisc de perjudicarun o m ésclientsesm aterialitzi.
L ’existènciaper sisolad’unasituació de risc de perjudicidelsinteressosdels
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clientsrequereix l’aplicació d’aquestesnorm es.

41.2 L esunitatsde controlde negoci(1ª líniade defensa)o lespròpiesàreesde

negoci que prestin serveis d’inversió o que participin en activitats

relacionadesam b elm ercat de valors,identificaran elsescenarisrellevantsa

efectes de potencials conflictes d’interessos i inform aran a l’Àrea de

Com plim ent N orm atiu sobre l’adequació de lesm esuresadoptadespera

gestionar els conflictes d’interessos susceptibles de produir-se en els

esm entatsescenaris.Elspotencialsconflictesidentificatsseran inclososen els

m anualsinternsdeprocedim entsdelesàrees.

42. Altresconflictesd’interèsdecaràcterpersonal

42.1 Elsem pleats,directius,m em bresdelsòrgansde govern ielsagentsde les

EntitatsS ubjecteshauran de posaren coneixem entde l’Àreade Com plim ent

N orm atiu qualsevolsituació en la que,per lessevesvinculacionso per

qualsevol altre m otiu,es pogués plantejar un conflicte d’interès en la

prestació deserveisd’inversió oauxiliars.

42.2 Alsefectesde laprevenció de conflictesd’interèsen l’àm bit delm ercat de

valors,lesvinculacionsaquè fareferènciaelparàgrafanterioresdefineixen

delasegüentform a:

(i) L espersonesvinculades,talcom esdefineixen en l’annex 1 delpresent

R eglam ent;

(ii) Els parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat,això és,

ascendents,descendents,germ ansicònjugesdelsgerm ans;

(iii) L espersonesjurídiquesam b lesque la persona afectada pelconflicte

d’interèso algunade lespersonesidentificadesen elsapartats(i) i(ii)

anteriors, tinguin una vinculació econòm ica per titularitat directa o

indirectad’unaparticipació superioral5% delcapitalsocialo en elsque

ocupinuncàrrecdirectiu.

CapítolIIDeuresgeneralsenrelació am belsconflictesd’interessos

43. P rincipisd’actuació davantpotencialsconflictesd’interès

Q uan un em pleat estrobidavant un potencialconflicte d’interèshaurà d’aplicarels
següentsprincipisgeneralsd’actuació:

(i) Independència: Actuaren tot m oment am b llibertat de judici,am b lleialtat a
l’Entitat S ubjecta,elsseusaccionistesiclientsiindependentm ent delsseus
interessospropiso de lessevesP ersonesVinculades.En conseqüència,s’ha
d’abstenir de fer prevaler elsseuspropisinteressosa expensesdelsde
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l’Entitat,elsdel’Entitataexpensesdelsclientsoelsdeunsclientsaexpenses
delsd’altres.

(ii) Abstenció: S ’had’abstenird’interveniro influiren lapresade decisionsque
puguinafectarlespersonesoentitatsam blesqueexisteixiconflicteid’accedira
Inform ació P rivilegiadaqueafectial’esm entatconflicte.

(iii) Com unicació: Ha d’inform ar al’Àrea de Com plim ent N orm atiu sobre els
conflictesd’interèsen elsque estrobiim m ersper causa de lesseves
activitats forade l’Entitat S ubjecta,lessevesrelacionsfam iliars,elseu
patrim onipersonal,o perqualsevolaltre m otiu.Aquestacom unicació s’ha
d’efectuar en elterm inim ésbreu possible i,en totcas,abansde prendre la
decisió quepoguésquedarafectadapelpossibleconflicted’interès.

Q ualsevoldubtesobrelapossibilitatd’unconflicted’interessoshauràdeserconsultat
am bl’ÀreadeCom plim entN orm atiu.

CapítolIIIR esolució deconflictesd’interessosenl’àm bitdelm ercatdevalors

44. P rocedim entperaresoldreelsconflictesd’interessosplantejats

44.1 Elsconflictesd’interèsseran resoltspelresponsable de l’àrea separada
afectada. S iafectésa àreesvàries,serà resolt per l’im m ediat superior
jeràrquic de toteselles.S ino fosaplicable cap de lesreglesanteriors,serà
resoltperquidesignil’ÀreadeCom plim entN orm atiu.

44.2 En laresolució delsconflictesd’interès,estindran en com pte lessegüents
regles:

(i) En cas de conflicte entre l’Entitat S ubjecta i un client,s'haurà de
salvaguardarl’interèsd’aquestdarrer.

(ii) En casde conflicteentreclients:

a) s’evitaràafavoriracapd’ells;

b) no es podrà, sota cap concepte, revelar a uns clients les
operacionsrealitzadesperaltres;

c) no espodràestim ularlarealització d’unaoperació perun clienta
fidebeneficiarunaltre.

44.3 S ilesm esuresadoptadesperl’EntitatS ubjectano són suficientsperagarantir,
am b raonable certesa,que esprevindran elsriscosde perjudici per als
interessosdelsclients,l’Entitatcom unicaràalsafectatslanaturalesai/o origen
delconflicte,podent-se desenvoluparelsserveiso operacionsque generin el
conflicteúnicam entsielsclientselconsenten.

44.4 L adecisió sobre elconflicte ilespossiblesincidènciesresultantsseran
com unicadesal’ÀreadeCom plim entN orm atiu.

45. R egistredeconflictesd’interessos

L esàreesseparadesduran elregistre delsconflictesd’interessosque,havent estat
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identificatscom potencialsperl’activitat que desenvolupen,s’hagin m aterialitzat.En
aquestregistres’inclouràlagestió delconflicteilasevaresolució.

Aquellsaltresconflictesque sorgeixin ique no estiguin identificatscom potencialsdins
elsescenarisanalitzatsperlesàreesseparades,o bé hagin estat gestionatsde form a
diferent acom inicialm ent estavaprevist en elsseusprocedim entsinterns,seran
com unicatsal’Àreade Com plim ent N orm atiu,que analitzarà lapropostade gestió i
resolució ielsinclourà en elregistre de conflictesd’interès.Addicionalm ent,lesàrees
separadesinclouranenelsseusprocedim entsaquestsnousconflictescom apotencials.
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S ECCIÓ VIIIAU T O CAR T ER A

46. P olíticaenm atèriad’autocartera

46.1 Dins l’àm bit de l’autorització concedida si de cas per la Junta General
d’Accionistes,correspondrà alConselld’Adm inistració de CaixaBankl’aprovació
i,side cas,m odificació de laP olíticad’autocartera(integradaperlesprevisions
delpresentR eglam entilasevaN orm aInternadeConductaperalesoperacions
d’autocarterade CaixaBank S .A.ielseu Grup de S ocietats)i,en consonància
am b lam ateixa,l’em issió de criterisd’actuació peral’ÀreaS eparadade gestió
d’autocarteraen tant que resultessin necessaris,en relació am b l’adquisició o
alienació d’accionsde laS ocietat aixícom d’instrum entsfinancerso contractes
de qualsevoltipusque obliguen o atorguen dret al’adquisició o transm issió de
lesm ateixes.Aquestesoperacionsrespondran en totcasal’execució de planso
program esespecíficsde com prao al’entregad’accionspròpiesen operacions
corporatives futures o a qualssevol altres finalitats legítim es adm issibles
conform ealanorm ativaaplicable.

46.2 L estransaccionsordinàriessobre accionsde CaixaBanktindran sem pre finalitats
legítim es,talscom o contribuiralaliquiditatdelanegociació ilaregularitaten la
contractació de les accions de CaixaBank, o qualssevol altres finalitats
adm issiblesconform e alanorm ativaaplicable. En cap casrespondran aun
propòsit d’intervenció en ellliure procésde form ació de preusen elm ercat o
l’afavorim entd’accionistesdeterm inatsdeCaixaBank.

47. Volum ,preu idesenvolupam ent de lesoperacionsordinàriesd’autocartera.
S ingularitatdelesoperacionsvinculadesaplansd’entregad’accions

47.1 Elvolum d’accionsen auto cartera no sobrepassarà,en cap cas,elslím its

establertsen laL leide S ocietatsde Capitalo lanorm ativaque ladesenvolupio

substitueixi.

Elvolum diaridecom presivendesnopodràduraostentarunaposició dom inant
enlacontractació delesaccions.

47.2 Elspreuss’hauran de form ularde form aque no interfereixin en elprocésde

lliure form ació delsm ateixos. A tal efecte,esdonaran lesinstruccionsa

l’interm ediario interm ediarisfinancersque s’utilitzin peraque actuïn d’acord

am b aquestcriteri.

47.3 L esoperacionss’efectuarandesd’unaÀreaS eparada,am bbarreresd’inform ació

iidentificació de lespersonesque laintegren aixícom d’aquellapersonade

l’àreaque assum eixilafunció de responsable de lagestió de l’auto cartera.

CaixaBank m antindrà un registre de les persones que en cada m om ent

intervinguin en lapresade decisionsrelativesaoperacionsam b accionsdel

propiCaixaBank. En cap caspodran ordenar,executar o,d’alguna m anera,

participaren elprocésde decisió de lesoperacionsd’autocarteralespersones

quetinguinaccésaInform ació P rivilegiadasobreCaixaBank.
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47.4 ElCom itè delR IC podrà establirrestriccionsperalarealització d’operacions

personalssobrevalorsnegociablesoaltresinstrum entsfinancersdeCaixaBanko

relacionatsam b elsubjacent CaixaBank ide lesem presesdelseu Grup,ales

personesque intervinguin en lapresade decisionsrelativesaoperacionsam b

accionspròpiesdeCaixaBank.Aquestesrestriccionsespodranestablirigualm ent

sobre l’exposició alsinstrum entsabansesm entatsd’IICS o carteresd’actius.En

tal cas,l’Àrea de Com plim ent N orm atiu establirà controlssobre aquestes

restriccions.

47.5 CaixaBankpodràrealitzarlestransaccionssobre elsvalorsatravésd’un núm ero

reduït d’interm ediarisfinancers,sense que en cap m om ent puguiactuarm és

d’unsim ultàniam ent.

47.6 L levat que hihagiinform e previfavorable de laCom issió d’AuditoriaiControl,
CaixaBank no haurà de pactaroperacionsd’autocarteraam b entitatsdelseu
grup,elsseusadm inistradors,elsseusaccionistessignificatiuso persones
interposadesdequalsevold’ells.

47.7 Esprocuraràquelestransaccionssobrevalorsesrealitzinenelm ercatprincipali
dinsdel’horarihabitualdenegociació.

47.8 CaixaBank podrà delegaren un tercerlarealització d’operacionsam b accions
pròpiesatravésde lasubscripció d’un contracte de liquiditat sem pre que sigui
possible i,en tot cas,am b subjecció alque disposalanorm ativaque sigui
d’aplicació.

47.9 L ’adquisició d’accionsde CaixaBank per lessevesfilialsen l’àm bit de les
autoritzacionsconcedidesper lesrespectivesJuntesGenerals,s’ajustarà als
criterisestablertsenaquestR eglam ent.

47.10 A partir de la inform ació subm inistrada per l’Àrea S eparada de gestió
d’autocartera, correspondrà a l’àrea de S ecretaria General efectuar les
notificacions oficials de les transaccions realitzades sobre les accions de
CaixaBankexigidesperlesdisposicionsvigents.T anm ateix,en l’ÀreaS eparadaa
què esrefereix aquestarticle esm antindràen totm om entun registre iarxiu de
lesoperacionsde com praivendad’accionspròpiesde CaixaBank incloent les
accionsquehaginestatadquiridesperlessevesfilials.

47.11 L esoperacionsd’adquisició d’accionspròpiesde CaixaBank per a la seva
posteriortransm issió alsbeneficiarisde plansque suposin l’entregad’accionsi
de plans d’opcions sobre les accions de CaixaBank aprovats pel Consell
d’Adm inistració,esrealitzaranatenentalesparticularscaracterístiquesd’aquest
tipusd’operacions,en laform aiam b lespeculiaritatsestablertespelConsell
d’Adm inistració en aprovaraquestsplans,ide conform itat am b lanorm ativa
aplicablealesm ateixes.

47.12 CaixaBank inform arà atravésde la seva pàgina w eb,aixícom a travésde
qualsevolaltre m itjà que consideriadequat,delvolum d’accionspròpiesque
siguin titularitat de laS ocietat i,side cas,de lessevesfilials,aixícom de les
variacionsm éssignificativesque esprodueixin de conform itat am b elque
estableix lanorm ativavigent.
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48. Exem pció delsprogram esderecom pra

L esprohibicionsestablertesen elCapítolIde laS ecció IV (“ Inform ació P rivilegiada” )i
en elCapítolIIde laS ecció V (“ P rohibició d’abúsde m ercat” )d’aquestR eglam ent,no
s’aplicaran alanegociació d’accionspròpiesen elm arc de program esde recom pra
quan escom pleixin toteslescondicionscontingudesen lesdisposicionsnorm atives
aplicables,incloentque:

(i) elsdetallscompletsdelprograma esfacin públicsabansde l’inicide la
negociació;

(ii) lesoperacionssiguin notificadescom elem entsintegrantsdelprogram ade
recom praalaCN M V iacontinuació siguindifosesalpúblic;

(iii) esrespectinlím itsadequatspelquefaalpreu ivolum ;

(iv) s’efectuïde conform itat am b un delssegüentsobjectiuscom a únic
propòsit:(a)lareducció de capitalde laS ocietat;(b)elcom plim ent de les
obligacionsinherentsalsinstrum entsfinancersde deute convertiblesen
accions; o (c)elcom plim ent de lasobligacionsderivadesdelsprogram es
d’opcionsd’accionso altresassignacionsd’accionsperalsem pleatso els
m em bresdelsòrgansd’adm inistració de CaixaBanko de qualsevolsocietat
delGrup;

(v) is’inform ialaCN M V de cadascunade lesoperacionsrelativesalprogram a
derecom pradeconform itatam blalegislació aplicable.

49. Exem pció delesm esuresd’estabilització

T anm ateix,lesprohibicionsestablertesen elCapítolIde laS ecció IV (“ Inform ació
P rivilegiada” )ien elCapítolIIde laS ecció V (“ P rohibició d’abúsde m ercat” )d’aquest
R eglam entnos’aplicaranalsvalorsnegociablesoaltresinstrum entsfinancersassociats
peral’estabilització de valors,quan escom pleixin lescondicionscontingudesen les
disposicionsnorm ativesaplicablesincloentque:

(i) l’estabilització esrealitzidurantunperíodelim itat;

(ii) la inform ació m aterial sobre l’estabilització s’hagi fet pública i s’hagi
notificatalaCN M V d’acord am b lalegislació aplicable;

(iii) iesrespectinlím itsadequatspelquefaalpreu.
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S ECCIÓ IX O R GAN IT ZA CIÓ P ER A L ’A P L ICA CIÓ DEL R EGL A M EN T

CapítolI.A provació

50. Aprovació im odificació

ElpresentR eglam entseràaprovatpelConselld’Administració deCaixaBankirem èsala
Com issión N acional del M ercado de Valores d’acord am b la normativa vigent.
Addicionalm ent,qualsevolm odificació seguiràaquestmateixprocediment.

CapítolII.Estructuraorganitzativa

51. Estructuradecontrolicom plim ent

Elsòrgansencarregatsde l’aprovació,im plantació,controliseguim ent delR eglam ent
son elConselld’Adm inistració,elCom itè de Direcció,elCom itè delR IC,l’Àrea de
Com plim entN orm atiu ielsresponsablesdelesàreesseparades.

Elque s’indicaen elssegüentsapartatsd’aquestaS ecció s’entén sense perjudicide
l’atribució d’altres funcions a cadascun dels òrgans segons l’acordat pel Consell
d’Adm inistració de CaixaBankide lesobligacionsde cadaP ersonaS ubjectaprevistesen
elR eglam ent.

52. Conselld’Adm inistració deCaixaBank

CorresponenalConselld’Adm inistració deCaixaBanklessegüentsfuncions:

a) Aprovació delpresent R eglam ent ide lessuccessivesactualitzacionsque es
produeixin;

b) N om enam entdelsm em bresdelCom itèdelR IC;

c) N om enam ent de l’interlocutor autoritzat davant la Com isión N acional del
M ercadodeValores(alsefectesdelqueregulalaS ecciónIV);i

d) Exercicide lafunció generalde supervisió peralque rebràun inform e sem estral
em èsperladirecció deCom plim entN orm atiu.

53. Com itèdeDirecció deCaixaBank

ElCom itèdeDirecció assum iràlessegüentsfuncions:

a) P roposar alConselld’Adm inistració l’aprovació delR eglam ent ide lesseves
successivesactualitzacions;

b) Aprovar,apropostadelCom itè delR IC,lesnorm esde desenvolupam ent del
R eglam ent;

c) Elevar alConselld’Adm inistració l’inform e sem estralem èsper la direcció de
Com plim entN orm atiu;

d) Aprovar la dotació delsm itjansnecessarisper a garantir elcom plim ent del
R eglam entilessevesnorm esdedesenvolupam ent;i
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e) Analitzarlesqüestionsreferidesalcom plim entdelR eglam entilessevesnorm es
de desenvolupam ent en base al’inform e sem estralem èsper ladirecció de
Com plim entN orm atiu.

f) Aprovarelsprocedim entsiplansd’acció peralagestió delsriscosderivatsde la
presentnorm ativa,apropostadelCom itèdelR IC;

54. Com itèdelR IC

54.1 ElCom itè delR IC,laqualactivitat estarà reguladaper un R eglam ent de

funcionam ent,tindrà lesfuncionsque s’exposen acontinuació de m anera

orientativainolim itativa:

a) P rom oure el com plim ent del R eglam ent i les seves norm es de
desenvolupam ent;

b) ElevaralCom itèdeDirecció lapropostadeR eglam entidelessevesnorm esde
desenvolupam ent,aixícom lesm odificacionsqueesrealitzin;

c) Identificariavaluar,am b l’assistènciade l’Àreade Com plim ent N orm atiu,les
qüestionsrelativesalrisc de com plim ent derivat delR eglam ent iles seves
norm esdedesenvolupam ent;

d) Identificaralespersonesrelacionadesen elspunts(i)i(ii)de l’article 3.1,així
com alespersonesrelacionadesen elspunts(iii)i(iv)que hagin de quedar
subjectesalR eglam ent.

e) P roposaralCom itè de Direcció elsprocedim entsiplansd’acció peralagestió
delsriscosderivatsdelapresentnorm ativa;

f) Interpretar lesaplicacionsconcretesdelR eglam ent ilessevesnorm esde
desenvolupam ent;

g) Aprovaranualm entelP lade form ació en m atèriade R eglam entapropostade
l’ÀreadeCom plim entN orm atiu;

h) ElevaralCom itè de Direcció de CaixaBank l’inform e sem estralem èsperla
direcció deCom plim entN orm atiu;

i) Inform aralsCom itèsdeDirecció delesEntitatsS ubjectesdeform aim m ediata
sobreirregularitatsgreusdetectadesenelcom plim entdelR eglam ent.

54.2 Addicionalm ent,en elm arc de lessevesresponsabilitats,elCom itè delR IC

vetllaràperlaconsideració,enlessevesactuacions,delriscoperacionalvinculat

alsseusàm bitsd’actuació. P er aaixò estindrà en com pte,quan apliqui,el

com plim entdelesregulacionsaplicables,tantexternescom internes;enlapresa

de decisionss’inclourà l’experiènciaprèviadisponible relativaariscoso pèrdues

operacionals;iestindràcuradecom passarlesiniciativesdedesenvolupam entde

negocisim ercatsam b elscontrolsim esuresque perm etin un seguim entigestió

efectiusdelsriscos.
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55. ÀreadeCom plim entN orm atiu deCaixaBank

55.1 L ’ÀreadeCom plim entN orm atiu,com aàreadecontrolqueactuasotaelprincipi

d’independènciarespecte alesàreesiactivitatssobre lesque exerceix laseva

funció desupervisió,tindràplenesfacultatsperarequerirdequalssevolpersones

oàreesdelesEntitatsS ubjectestotalainform ació queconsiderinecessàriapera

l’adequatdesenvolupam entdelasevaactivitat.

55.2 Corresponen al’Àreade Com plim ent N orm atiu lesfuncionsque liatorgael

presentR eglam entque,dem aneraorientativainolim itativa,seranlessegüents:

a) P rom oure l’establim ent i desenvolupam ent dels procedim ents interns
necessarisperalcom plim entdelR eglam ent;

b) Establirelscontrolsnecessarisperagarantirun sistem aeficaç irobust de
com plim ent;

c) Identificarriscosde com plim ent iprom oure lesaccionsde m illoraperala
m itigació d’aquestsriscos;

d) P rom oure laculturade com plim ent idefinirplansde form ació,elevant-losal
Com itèdelR IC;

e) Assessoraraladirecció ialesàreesirespondrealesconsultesqueliplantegin
tantaquestescom lespersonesque lasevaactuació estiguisubjectaaaquest
R eglam ent;

f) P roposaralCom itèdelR IC laidentificació de lespersonesrelacionadesen els
punts(i)i(ii)de l’article 3.1,aixícom alespersonesrelacionadesen elspunts
(iii)i(iv)quehagindequedarsubjectesalR eglam ent;

g) Gestionarim antenirelregistredeP ersonesS ubjectes;

h) Controlarlescom unicacionsd’operacionspersonalsdelesP ersonesS ubjectes;

i) Atendrelescom unicacionsisol·licitudsd’autorització d’operacionspersonals;

j) M antenir el llibre d’iniciatsi la llista de valorsd’acord am b elscriteris
establertsenelR eglam ent;

k) S upervisarelsprocedim entsde detecció de lesoperacionssospitosesd’abús
dem ercatiduraterm eelseu anàlisii,quancorrespongui,lasevacom unicació
alaCN M V;

l) S upervisarelcorrectefuncionam entdelsistem adebarreresd’inform ació;

m )S upervisarelsprocedim entsd’identificació iresolució de conflictesd’interès
enl’àm bitdelm ercatdevalors;

n) Analitzarlanecessitat d’actualitzarelR eglam ent o desenvolupar-lo en alguna
m atèriaconcreta,elevantlessevesconclusionsalCom itèdelR IC;

o) M antenir a la S ecció o w eb de Com plim ent N orm atiu de la Intranet,a
disposició de lesP ersonesS ubjecteside larestad’em pleats,lainform ació i



40

docum entació sobre elR eglam ent ilessevesnorm esde desenvolupam ent
necessàriesperalcom plim entdelesobligacionsderivadesdelsm ateixos;

p) Controlari,sidecas,respondrealsrequerim entsd’inform ació delssupervisors
idesenvoluparelcontacteordinariam belsm ateixos;

q) M antenir els arxius necessaris per al control del com plim ent de les
obligacionsderivadesdelR eglam ent;

r) R edactar un inform e sem estrald’avaluació delcom plim ent ielevar-lo al
Com itèdelR IC,alCom itèdeDirecció ialaCom issió d’AuditoriaiControl;

s) En general, realitzar les actuacions necessàries per a l’aplicació del
R eglam ent.

56. R esponsablesdelesàreesseparades

Cadaàreaseparadacontaràam b unresponsable,queseràeldirectiu dem ésnivell,al
quecorrespondrà,dinsdelseu àm bitdecom petències,vetllarpelcom plim entdelque
preveu laS ecció IV d’aquest R eglam ent,am b especialatenció alesobligacionsque
específicam ent se liassignin.En concret,serà l’interlocutorde l’Àreade Com plim ent
N orm atiu icol·laborarà am b aquestaen ladefinició iim plantació de lesm esuresque
s’estableixin im antindrà inform adaaaquestaÀreasobre lesaltesibaixesd’em pleats
alsefectesdem anteniractualitzatelregistredeP ersonesS ubjectes.

CapítolIII. R eporting

57. Inform esem estraldel’ÀreadeCom plim entN orm atiu

Am b caràctersem estral,l’Àreade Com plim ent N orm atiu elaborarà un inform e que
rem etrà alCom itè delR IC,Com itè de Direcció ialConselld’Adm inistració,o en elseu
cas,alaCom issió d’AuditoriaiControl.

Enaquestinform el’ÀreadeCom plim entN orm atiu inclourà:

(i) un resum de lesiniciativesregulatòrieso de qualsevolaltre tipusdutesa
term e perlaCN M V o qualsevolaltraautoritat com petent en l’àm bit del
m ercatdevalors;i

(ii) unaavaluació delcom plim ent delpresent R eglam ent am b descripció de
lesprincipalsincidències.

L esincidènciesdetectadesserannotificadesperl’ÀreadeCom plim entN orm atiu ales
àreesde lesEntitatsS ubjectesresponsablesde garantirelcom plim ent de l’obligació
afectadaam b lafinalitat d’acordarlesm esuresde rem eiació adesenvoluparen el
m enor term ini possible. L a im plantació d’aquestes m esures serà objecte de
seguim entperl’ÀreadeCom plim entN orm atiu.

CapítolIV.Form ació idifusió delR eglam ent

58. Form ació
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58.1 L ’Àrea de Com plim ent N orm atiu de CaixaBank, en col·laboració am b els

departam entsde R ecursosHum anside Com plim ent N orm atiu de lesEntitats

S ubjectes,adoptarà tantesm esuresform ativescom siguin necessàriesen relació

am b elpresent R eglam ent. A fid’aconseguir unaform ació adequada,podrà

requerirlacol·laboració detantesàreescom siguinnecessàries.

58.2 L esP ersonesS ubjectestenen l’obligació de form ar-se per a poder com plir

adequadam ent am b elpresent R eglam ent,realitzant laform ació que CaixaBank

program isobrelam atèriaquansiguinconvocades.

58.3 Anualm ent,l’Àreade Com plim ent N orm atiu elaborarà un plade form ació que

seràelevatalCom itèdelR IC peralasevaaprovació eneldarrertrim estreanterior

al’exercicialquerefereixiaquestpla.

59. P àginaw eb

L ’Àrea de Com plim ent N orm atiu de cada Entitat S ubjecta m antindrà a la Intranet
corporativade cadaEntitat un espaio pàginaw eb alaque tindran accéstotsels
em pleatsi,enparticular,toteslesP ersonesS ubjectes.

CapítolV.Com unicacions,registresirelacionsam borganism essupervisors

60. Com unicacionsam bl’ÀreadeCom plim entN orm atiu deCaixaBank

L levat disposició contrària,lescom unicacionsde qualsevoltipusprevistesen el
present R eglam ent que lesP ersonesS ubjecteso qualsevolaltre interessat hagin de
dirigir al’Àreade Com plim ent N orm atiu podran realitzar-se per escrit m itjançant
correu electrònic,fax o qualsevolaltre m itjà que acreditilaconstànciade laseva
recepció.

61. R egistres

L ’Àrea de Com plim ent N orm atiu de CaixaBank estarà obligada a conservar
degudam ent arxivadeslescom unicacions,notificacionsiqualsevolaltraactuació
relacionadaam b lesobligacionscontingudesen elpresentR eglam entdurant,com a
m ínim ,cincanys.

T anm ateix,l’ÀreadeCom plim entrevisaràperiòdicam entelm antenim entdelsregistres
que corresponguin a altresÀreesen com plim ent de lesobligacionsdelpresent
R eglam ent.

62. R elacionsam borganismessupervisors

T oteslessol·licitudso requerim entsd’inform ació que esrebin d’organism es
supervisors en relació am b la m atèria i l’àm bit d’aplicació del present
R eglam ent,hauran de serrem eses,elm ésaviat possible,aladirecció de l’Àrea
de Com plim entN orm atiu,peralseu registre,tractam enticontrol.
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CapítolVI.Incom plim ent

63. Incom plim ent

L ’incom plim ent delque disposaelpresent R eglam ent intern de conductatindrà la
consideració de faltalaboral,lagravetat de laqualesdeterm inarà en elprocedim ent
que se segueixide conform itatam b lesdisposicionsvigents.T otaixò s’entendràsense
perjudicidelaresponsabilitatadm inistrativa,civilopenalqueencadacassiguiexigible
al’incom plidor.
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A N N EX I

DEFIN ICIO N S

A efectesdelpresentR eglam ents’entendràper:

 Agent:

D’acord am b ladefinició de l’article 21 delR eialDecret84/2015,de 13 de febrer,que
desenvolupalaL lei10/2014,de26 dejuny,d’ordenació,supervisió isolvènciad’entitats
de crèdit,esconsideren agentsd’entitatsde crèditlespersonesfísiqueso jurídiquesa
lesque unaentitat de crèdit hagiatorgat podersperaactuarhabitualm ent davant la
clientela,en nom ipercom pte de l’entitat m andant,en lanegociació o form alització
d’operacionstípiquesdel’activitatd’unaentitatdecrèdit.

 ÀreesS eparades:

S ’enténperàreaseparadacadascundelsdepartam entsogrupsdetreballdelesEntitats
S ubjectesonesdesenvolupenactivitatsrelacionadesam belsm ercatsdevalors,am bels
valorsnegociableso altresinstrum entsfinancerso am b entitatsem issoresi/o que
podendisposaram bcertafreqüènciad’Inform ació P rivilegiada.

 Conflicted’interessosenl’àm bitdelm ercatdevalors:

S ón circum stànciesgeneradoresde conflictesd’interessosaquellesen lesque es
produeix,en l’àm bitdelm ercatde valors,un conflicte entre elsinteressosde l’Entitat
S ubjectao determ inadespersonesvinculadesalam ateixao alGrup CaixaBank iles
obligacionsde l’EntitatS ubjectarespecte d’un client;o entre elsdiferentsinteressos
dedosom ésdelsseusclientsdavantelsqualsl’EntitatS ubjectam antéobligacions.

 GrupCaixaBankoelGrup:

CaixaBank,S .A.itotesaquellesfilialsiparticipadesqueestrobin,respected’ella,enla
situació previstaenl’article42 delCodideCom erç.

 FetR ellevant:

T otacom unicació d’Inform ació R ellevant que esdifon alm ercat d’acord am b la
legislació aplicable.

 Inform ació P rivilegiada:

S ’entendrà perInform ació P rivilegiadatotainform ació de caràcterconcret que no
s’hagifetpública,queesrefereixi,directam entoindirecta,aunodiversosem issorsia
un o diversosvalorsnegociableso instrum entsfinancerso elsseusderivatsique,de
fer-se pública, podria influir de m anera apreciable sobre els preus d’aquests
instrum entsodelsinstrum entsderivatsrelacionatsam bells.

Esconsiderarà que lainform ació té caràcter concret siesrefereix aunasèrie de
circumstànciesqueesdonen,oqueespotesperarraonablem entqueesdonaran,oaun
fet que hasucceït,o que espot esperar raonablem ent que succeirà,sem pre que
aquestainform ació siguisuficientm ent específicaper aperm etre extreure alguna
conclusió sobre elsefectesque aquestacircum stànciao aquestfetpodrà teniren
elspreusdelsInstrum entsFinancerso delsinstrum entsfinancersderivatsrelacionats
am bells.
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R eferent aaixò,en casde tractar-se d’un procésprolongat en eltempsam b elque es
pretenguigenerar,o quetinguicom aconseqüència,determ inadescircum stàncieso un fet
concret, podran tenir la consideració d’informació de caràcter concret tant aquesta
circumstànciao aquest fet futurcom lesetapesintermèdiesd’aquest procésque estiguin
lligadesalageneració oprovocació d’aquestacircumstànciaoaquestfetfuturs.

U naetapaintermèdiad’unprocésprolongateneltempstindràlaconsideració d’Inform ació
P rivilegiadasi,per sím ateixa,compleix elscriterisrelatiusalaInform ació P rivilegiada
esm entatsenelpresentR eglament.

T anm ateix,s’entendràperinform ació que potinfluirde m aneraapreciable sobre els
preusdelsValorso altresInstrum entsFinancerso,en elseu cas,delsinstrum ents
financersderivatsrelacionatsam b ells,aquellainform ació que un inversorraonable
utilitzariaprobablem ent com un delselem entsde lam otivació bàsicade lesseves
decisionsd’inversió.

P elque faalespersonesencarregadesde l’execució de lesordresrelativesals
valorsnegociableso altresinstrum entsfinancers,tam bé esconsiderarà Inform ació
P rivilegiadatotainform ació transm esaperunclientenrelació am b lessevespròpies
ordrespendents,que siguide caràcterconcret,ique esrefereixidirectam ent
o indirectaaun o diversosem issorsde valorsnegociableso altresinstrum ents
financerso aun o adiversosvalorsnegociableso altresinstrum entsfinancersique,
de fer-se pública,podriainfluirde m aneraapreciable sobre elspreusde talsvalors
negociableso altresinstrum entsfinancerso,en elseu cas,delsinstrum entsfinancers
derivatsrelacionatsam bells.

En relació am b elsinstrum entsfinancersderivatssobre m atèriesprim eres,es
consideraràInform ació P rivilegiadatotainform ació decaràcterconcret,que no s’hagi
fet pública,que es refereixi directam ent o indirecta a un o a varis d’aquests
instrum entsderivats, o directam ent aun contracte de contado sobre m atèries
prim eresrelacionat am b ellsique,de fer-se pública,podriainfluir de m anera
apreciable sobre elspreusde d’aquestsinstrum entsderivatso contractesde
contado sobre m atèriesprim eresrelacionatsam b ells,isem pre que estracti
d’inform ació de laque espuguiraonablem ent esperarque esfacipúblicao que
hagi de fer-se pública obligatòriam ent, d’acord am b el que preveuen les
disposicionslegalso reglam entàriesde laU nió Europeao nacionals,en lesnorm es
de m ercat,en elscontracteso en elsusosilespràctiquesdelscorresponents
m ercatsderivatssobrem atèriesprim ereso decontado.

En relació am b elsdretsd’em issió o am b elsproductessubhastatsbasatsen aquests
drets,esconsideraràInform ació P rivilegiadalainform ació decaràcterconcret,queno
s’hagifet pública,que esrefereixidirectam ent o indirectaaun o adiversosd’aquests
instrum entsfinancersique,de fer-se pública,podriainfluirde m aneraapreciable
sobre els preus d’aquests instrum ents o dels instrum ents financers derivats
relacionatsam bells.

 Inform ació R ellevant:

T otaaquellaInform ació P rivilegiadaqueconcerneixdirectam entl’EntitatS ubjecta.

 Inform ed’inversions:
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Inform e o altrainform ació que,sense teniren com pte lescircum stànciespersonals
concretes del client al que vagi destinada,recom ani o proposi una estratègia
d’inversió,de m aneraexplícitao im plícita,referent aun o diversosinstrum ents
financersoem issorsd’instrum entsfinancers,inclòsqualsevoldictam ensobreelvalor
oelpreu actualofuturd’aquestsinstrum ents,destinatalscanalsde distribució o al
públic sem pre que respongui a la denom inació d’inform e o recom anació
d’inversions,anàlisifinancero term essim ilarso,en tot cas,espresenticom una
explicació objectivao independent d’aquellsem issorso instrum entsobjecte de la
recom anació.

L esrecomanacionsque no com pleixin elsrequisitsaquè esrefereix l’apartat anterior
s’haurandeconsiderarcom unicacionspublicitàriesis’haurand’identificarcom atals.

 Instrum entsFinancers:

S ’entén perInstrum entsFinancerselsestablertsen l’article 2 delT ext R efósde la
L leideM ercatdeValors:

“ 2. Els instruments financers

Q uedencom presosenl’àm bitd’aquestalleielssegüentsinstrum entsfinancers:

1. Elsvalorsnegociablesem esosper personeso entitats,públiqueso privades,i
agrupatsen em issions.T indrà laconsideració de valornegociable qualsevoldret de
contingut patrim onial,qualsevolque siguila seva denom inació,que per la seva
configuració jurídica pròpia i règim de transm issió,sigui susceptible de tràfic
generalitzatiim personalenunm ercatfinancer.

Esconsideraran,entotcas,valorsnegociablesalsefectesd’aquestallei:

a) L esaccionsde societatsielsvalorsnegociablesequivalentsalesaccions,així
com qualsevolaltre tipusde valorsnegociablesque donin dret a adquirir
accionso valorsequivalentsalesaccions,perlasevaconversió o perl’exercici
delsdretsqueconfereixen.

b) L escèdulesibonsd’internacionalització.

c) Elsbons,obligacionsi altresvalorsanàlegs,representatiusde part d’un
em prèstit,inclososelsconvertiblesocanviables.

d) L escèdules,bonsiparticipacionshipotecàries.

e) Elsbonsdetitulització.

f) L esparticipacionsiaccionsd’institucionsd’inversió col·lectiva,aixícom lesde
lesentitatsdecapital-riscilesentitatsd’inversió col·lectivadetipustancat.

g) Els instrum ents del m ercat m onetari entenent per tals les categories
d’instrum entsque esnegocien habitualm ent en elm ercat m onetaritalscom
leslletresdelT resor,certificatsde dipòsit ipagarés,llevat que siguin lliurats
singularm ent,excloent elsinstrum entsde pagam ent que derivin d’operacions
com ercialsantecedentsquenoim pliquincaptació defonsreem borsables.

h) L asparticipacionspreferents.

i) L ascèdulesterritorials.
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j) Els«w arrants» idem ésvalorsnegociablesderivatsque confereixin eldret a
adquirir o vendre qualsevolaltre valornegociable,o que donin dret auna
liquidació en efectiu determ inada per referència, entre altres, a valors
negociables,divises,tipusd’interèso rendim ents,m atèriesprim eres,risc de
crèditoaltresíndexsom esures.

k) Elsaltresalsquelesdisposicionslegalsoreglam entàriesatribueixinlacondició
devalornegociable.

2.Contractesd’opcions,futurs,perm utes,acordsde tipusd’interèsaterm iniialtres
contractesd’instrum entsfinancersderivatsrelacionatsam b valors,divises,tipus
d’interèso rendim ents,o altresinstrum entsfinancersderivats,índexsfinancerso
m esuresfinanceresqueespuguinliquidarenespècieoenefectiu.

3.Contractesd’opcions,futurs,perm utes,acordsde tipusd’interèsaterm iniialtres
contractesd’instrum entsfinancersderivatsrelacionatsam b m atèriesprim eresque
s’hagin de liquidaren efectiu o que espuguin liquidaren efectiu apetició d’unade
lespartsperm otiusdiferentsal’incom plim ent o aun altre succésque portiala
rescissió delcontracte.

4.Contractesd’opcions,futurs,perm utesialtrescontractesd’instrum entsfinancers
derivatsrelacionatsam b m atèriesprim eresque espuguin liquidar en espècie,
sem prequeesnegociïnenunm ercatregulatosistem am ultilateraldenegociació.

5.Contractesd’opcions,futurs,perm utes,acordsde tipusd’interèsaterm iniialtres
contractesd’instrum entsfinancersderivatsrelacionatsam b m atèriesprim eresque
puguin ser liquidatsm itjançant entrega física no esm entatsa l’apartat anterior
d’aquest article ino destinatsafinscom ercials,que presenten lescaracterístiques
d’altresinstrum entsfinancersderivats,tenint en com pte,entre altrescoses,sies
liquiden atravésde càm eresde com pensació reconegudeso són objecte d’ajustos
regularsdelsm argesdegarantia.

6.Instrum entsfinancersderivatsperalatransferènciadelriscdecrèdit.

7.Contractesfinancersperdiferències.

8.Contractesd’opcions,futurs,perm utes,acordsde tipusd’interèsaterm iniialtres
contractesd’instrum entsfinancersderivatsrelacionatsam b variablesclim àtiques,
despeses de transport, autoritzacions d’em issió o tipus d’inflació o altres
estadístiqueseconòm iquesoficials,ques’hagindeliquidarenefectiu oqueespuguin
liquidaren efectiu aelecció d’unade lespartsperm otiusdiferentsal’incom plim ent
o aun altre supòsit que portialarescissió delcontracte,aixícom qualsevolaltre
contracte d’instrum entsfinancersderivatsrelacionat am b actius,drets,obligacions,
índexsim esuresno esm entadesen elsanteriorsapartatsd’aquest article,que
presenten lescaracterístiquesd’altresinstrum entsfinancersderivats,tenint en
com pte,entrealtrescoses,siesnegocienenunm ercatregulatosistem am ultilateral
de negociació,esliquiden atravésde càm eresde com pensació reconegudeso són
objected’ajustosregularsdelsm argesdegarantia.”

 Instrumentfinancerconnex:

S ’entén perinstrum ent financer connex,aquelldelque elpreu esvegidirectam ent
afectatperlesvariacionsdelpreu d’un instrum entfinancerobjecte d’un inform e sobre
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inversions,entenentinclososelsinstrum entsfinancersderivatssobreaquell.

 Internalitzadorsistemàtic:

L ’em presade serveid’inversió (o entitatde crèditam b autorització peraprestarserveis
d’inversió,enelseu cas)que,am b caràcterorganitzat,freqüent,sistem àticisubstancial,
negociaporcom ptepropiquanexecutaordresdeclientsalm arged’unm ercatregulato
unS M N ounS O C sensegestionarunsistem am ultilateral.

 L listad’iniciats:

L listadetoteslespersonesquetinguinaccésainform ació privilegiadaitreballinperauna
entitat em issorao prestadorade serveisd’inversió (bé actuant en nom seu o pelseu
com pte)envirtutd’uncontractedetreballoqueexerceixinfuncionsatravésdelesquals
tinguin accésalainform ació privilegiada,com perexem ple,assessors,com ptableso
agènciesdequalificació.

 M ercatregulat:

S istem am ultilateral,operat o gestionat per un organism e rector delm ercat,que
reuneix o ofereix lapossibilitat de reunir,dinsdelsistem aisegonslessevesnorm es
no discrecionals,els diversosinteressos de com pra i venda sobre instrum ents
financersde m últiplestercersperadonarllocacontractesrespecte alsinstrum ents
financersadm esosanegociació conform e alessevesnorm eso sistem es,ique està
autoritzat ifuncionade form aregularde conform itat am b eltítolIIIde laDirectiva
2014/65/U E(M iFID II).

 O peracionspersonals:

S ón operacionspersonalslesrealitzadesper lesP ersonesS ubjectessobre valors
negociablesi altresinstrum entsfinancers conform e al que preveu la norm ativa
aplicableencadam om ent.

 O peracionssospitosesd’abúsdemercat:

S ón aquelles operacions de m ercat de valors,incloses les cancel·lacions i
m odificacions,que poden constituir operacionsam b Inform ació P rivilegiadao
m anipulació dem ercatointentsd’operaram bInform ació P rivilegiadaodem anipularel
m ercat.

 P ersonesExternes:

L espersonesque,sense tenirlaconsideració d’em pleats,presten serveisfinancers,de
consultoriao de qualsevolaltre tipusaqualsevolsocietatdelGrup,en nom propio
percom pte d’un altre,que perraó d’aquestaprestació de serveis,tinguin accésa
Inform ació P rivilegiadaique perraó de lasevaprofessió no estrobin javinculatsper
unaobligació legaldeconfidencialitat.

 P ersonesInterposades:

Aquellesque,ennom propi,realitzinoperacionspersonalsdelaP ersonaS ubjecta.

 P ersonesVinculades:

S ’enténperP ersonesVinculadesalesP ersonesS ubjectes:

(i) elseu cònjuge o qualsevolpersona considerada equivalent per la
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legislació nacionalvigent;

(ii) elsfillsifillastresacàrrecseu;

(iii) qualsevolaltrapersonaam b laque s’haguésconviscut com am ínim
desd’unany abansdeladatadel’operació dequeestracti;

(iv) qualsevolpersonajurídicaqueestiguidirectam entoindirectacontrolada
per laP ersonaS ubjectao perlespersonesesm entadesen elsapartats
anteriors,oques’hagicreatperalseu beneficioelsinteressoseconòm ics
delqualsiguinengranm esuraequivalentsalsd’aquestapersona;

(v) A efectesde l’article 12 del present R eglam ent,qualsevol persona
jurídica,fideïcom ís(trust)oassociació enlaquelaP ersonaS ubjectaoles
personesesm entadesenelsapartatsanteriorsocupenuncàrrecdirectiu.

S ’enténqueexisteixcontrolsobrequalsevolpersonajurídicaquan:

 Esposseeix de m aneradirectao indirecta,o m itjançant un vincle de control,

el20% om ésdelsdretsdevotodelcapitaldelam ateixa,o

 Esdonialgundelssegüentsrequisits:

(i) esposseeixilam ajoriadelsdretsdevot;

(ii) estinguilafacultat de nom enaro destituiralam ajoriadelsm em bres
del’òrgand’adm inistració;

(iii) espuguidisposar,en virtut d’acordscelebratsam b tercers,de la
m ajoriadelsdretsdevot;

(iv) s’hagidesignatalam ajoriadelsm em bresdel’òrgand’adm inistració.

 P ersonesambresponsabilitatdedirecció:

U napersonaque,enunem issor,tinguilacondició de:

(i) M em bre de l’òrgan d’adm inistració,gestió o supervisió d’aquesta
entitat;

(ii) Alt directiu,que no ésm em bre delsòrgansesm entatsanteriorm ent i
que té accésregularainform ació privilegiadarelativa,directam ent o
indirecta,a aquesta entitat,aixícom com petènciesper a adoptar
decisionsen m atèria de gestió que afecten l’evolució futura iles
perspectivesem presarialsd’aquestaentitat.

 P rospecció demercat:

L a prospecció de m ercat consisteix en la com unicació d’inform ació a un o m és
inversors potencials,am b anterioritat a l’anunci d’una operació,a fi d’avaluar
l’interèsdelsm ateixosenunapossibleoperació ilescondicionsrelativesalam ateixa,
com elseu preu ovolum potencial.

 S M N :

S istem am ultilateraldenegociació operatperunaem presadeserveisd’inversió operun
organism e rectordelm ercat que perm et reunir,dinsdelsistem aisegonsnorm esno
discrecionals,elsdiversosinteressosde com praivendasobre instrum entsfinancersde
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m últiplestercersper adonar lloc acontractes,de conform itat am b eltítolIIde la
Directiva2014/65/U E(M iFID II).

 S O N :

S istem aorganitzat de contractació o negociació,m ultilateral,que no siguiun m ercat
regulat o un S M N ien elque interactuen elsdiversosinteressosde com praivendade
bonsiobligacions,titulitzacions,dretsd’em issió o derivatsde m últiplestercerspera
donarlloc acontractes,de conform itat am b elque disposaeltítolIIde laDirectiva
2014/65/U E(M iFID II).



50

AN N EX II

O P ER ACIO N S Q U EHAN DECO M U N ICA R EL S ADM IN IS T R ADO R S IDIR ECT IU S (article12
R IC)

Article 19.7 delR eglam ent (U E)596/2014,delP arlam ent Europeu idelConsell,de 16
d’abrilde2014,d’AbúsdeM ercat.

Alsefectesde l’apartat 1,lesoperacionsque s’hauran de notificar seran tam bé les
següents:

a)lapignoració o elpréstec d’instrum entsfinancersperalgunade lespersonesam b
responsabilitatsde direcció ipersonesestretam ent vinculadesam b ellesesm entadesa
l’apartat1,oennom d’algunadelesanteriors;

b)lesoperacionsrealitzadesperqualsevolpersonaque prepario executioperacionso
peralgú que actuïpercom pte d’unapersonaam b responsabilitatsde direcció o d’una
personaestretam entvinculadaam b ella,talcom escontem plaal’apartat1,inclososels
casosenquès’actuïam bfacultatsdiscrecionals;

c)lesoperacionsrealitzadesen elm arc d’unapòlissad’assegurançade vida,definida
d’acordam blaDirectiva2009/138/CEdelP arlam entEuropeu idelConsell(1),quan:

i) el prenedor de l’assegurança sigui una persona am b responsabilitatsde
direcció o una persona estretam ent vinculada am b ella, esm entades a
l’apartat1,

ii)elprenedordel’assegurançaassum eixielriscdelainversió,i

iii) elprenedor de l’assegurança tinguielpoder o la facultat discrecionalde
prendre decisionsd’inversió relativesa instrum entsespecíficsen aquesta
pòlissad’assegurançade vidao d’executaroperacionsrelativesainstrum ents
específicsperaaquestapòlissad’assegurançadevida.

Alsefectesdelque disposalalletraa),no serà necessarinotificarunaprenda,o una
garantia sim ilar,d’instrum entsfinancersque esrefereixialdipòsit delsinstrum ents
financersen un com pte de custòdia,am enysifinsque aquestaprendao garantiaes
destiniagarantiruninstrum entdecrèditespecífic.

A efectesdelquedisposalalletrab),lesoperacionsexecutadesen accionso instrum ents
dedeuted’un em issoro instrum entsderivatso altresinstrum entsfinancersvinculatsper
directiusd’organism esd’inversió col·lectiva en elsque ha invertit la persona am b
responsabilitatsdedirecció o unapersonaestretam entvinculadaam b ellano han deser
notificadessieldirectiu de l’organism e d’inversió col·lectivarealitzal’operació am b tota
discrecionalitat,elque exclou la possibilitat de què eldirectiu rebicap instrucció ni
suggerim ent sobre la com posició de la cartera,directam ent o indirecta,d’inversors
d’aquestorganism ed’inversió col·lectiva.
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Article 10 delR eglam ent Delegat (U E)2016/522 de laCom issió de 17 de desem bre de
2015pelqueescom pletaelR eglam ent(U E)596/2014,d’AbúsdeM ercat.

1. De conform itat am b l’article 19 delR eglam ent (U E) n.° 596/2014 iam ésde les
operacionsesm entadesen l’article19,apartat7,d’aquestR eglam ent,lespersonesam b
responsabilitatsde direcció dinsd’un em issor o un participant delm ercat de drets
d’em issió i les persones estretam ent vinculades am b elles notificaran les seves
operacionsa l’em issor o alparticipant delm ercat de dretsd’em issió ia l’autoritat
com petent.

Aquestesoperacionsde notificació obligatòriainclouran toteslesoperacionsrealitzades
perlespersonesam b responsabilitatsde direcció percom pte propirelatives,respecte
delsem issors,aaccionso instrum entsde deute de l’em issor,instrum entsderivatso
altresinstrum entsfinancersrelacionatsam b ellsi,respecte delsparticipantsdelm ercat
de dretsd’em issió,adretsd’em issió,productessubhastatsbasatsen aquestsdretso
instrum entsderivatsrelacionatsam bells.

2. Aquestesoperacionsdenotificació obligatòriainclouranelsegüent:

a)adquisició,cessió,vendaencurt,subscripció ointercanvi;

b)acceptació o exercici d’opcionssobre accions,inclosesopcionssobre accions
concedidesadirectiusoem pleatscom partdelasevarem uneració,ilatransm issió
ocessió d’accionsderivadesdel’exercicid’opcionssobreaccions;

c) subscripció oexercicidecontractesd’intercanvislligatsaaccions;

d)operacionsde derivatso relacionadesam b ells,inclosesoperacionsliquidadesen
efectiu;

e) subscripció d’un contracte per diferències sobre un instrum ent financer de
l’em issorenqüestió osobredretsd’em issió oproductessubhastatsbasatsenells;

f) adquisició,cessió o exercici de drets,inclososopcionsde com pra i venda i
certificatsd’opció;

g)subscripció d’unaugm entdecapitalod’unaem issió d’instrum entsdedeute;

h)operacionsde derivatsiinstrum entsfinancersvinculatsaun instrum ent de deute
del’em issorenqüestió,incloseslesperm utesderiscdecrèdit;

i) operacionscondicionalssupeditadesalapresènciade condicionsial’execució
efectivadelesoperacions;

j) conversió autom àtica o no d’un instrum ent financer en un altre instrum ent
financer,inclòsl’intercanvidebonsconvertiblesperaccions;

k) regalsidonacionsfetsorebuts,iherènciesrebudes;

l) operacionsexecutadesen derivats,cestasiproductesindexats,en lam esuraen
quèaixíhoexigeixil’article19 delR eglam ent(U E)n.°596/2014;

m )operacionsefectuadesen accionso participacionsen fonsd’inversió,inclososels
fonsd’inversió alternatius(FIA) a què fa referència l’article 1 de la Directiva
2011/61/U E delP arlam ent Europeu idelConsell(1),en lam esuraen què aixího
exigeixil’article19 delR eglam ent(U E)n.°596/2014;
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n)operacionsexecutadespeldirectiu d’un fonsd’inversió alternatiu (FIA)en elquèla
personaam b responsabilitatsde direcció o unapersonaestretam ent vinculada
am b ella hagiinvertit,en la m esura en què aixího exigeixil’article 19 del
R eglam ent(U E)n.°596/2014;

o)operacionsexecutadesperunatercerapart en virtut d’un m andat individualde
gestió d’actiusocarteresennom oenbeneficid’unapersonaam bresponsabilitats
dedirecció ounapersonaestretam entvinculadaam bella;

p)préstecsconceditso em prèstitspresosd’accionso instrum entsde deute de
l’em issoroderivatsoaltresinstrum entsfinancersrelacionatsam bells.


