
 

 

CAIXABANK, SA 

(SOCIETAT ABSORBENT) 

CAIXABANK NEX, SAU 

(SOCIETAT ABSORBIDA) 

En compliment del que preveu l'article 51 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre modificacions 

estructurals de les societats mercantils (la “Llei sobre modificacions estructurals”), es fa públic el 

projecte comú de fusió (el “Projecte Comú de Fusió”) relatiu a la fusió per absorció (la “Fusió”) entre 

CaixaBank, SA (la “Societat Absorbent”) i CaixaBank neX, SAU (la “Societat Absorbida”). 

En data 17 de desembre del 2020, els membres del Consell d'Administració de la Societat Absorbent i 

els membres del Consell d'Administració de la Societat Absorbida van redactar i van subscriure el 

Projecte Comú de Fusió. El Projecte Comú de Fusió és objecte de publicació a la pàgina web corporativa 

de la Societat Absorbent (www.caixabank.com), amb possibilitat de descàrrega i d’impressió, i de 

dipòsit per part de la Societat Absorbida al Registre Mercantil de València.  

La Fusió implicarà l'extinció de la Societat Absorbida mitjançant la seva dissolució sense liquidació i la 

transmissió en bloc del seu patrimoni social a la Sociedad Absorbent, que adquirirà per successió 

universal la totalitat d'aquest patrimoni, subrogant-se en tots els drets i les obligacions de la Societat 

Absorbida, tot això en els termes i les condicions previstos a la Llei sobre modificacions estructurals i 

al Projecte Comú de Fusió. No obstant això, la Fusió està condicionada de manera suspensiva a 

l'autorització de l'operació per part del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. 

La Societat Absorbida és actualment una societat íntegrament participada de manera directa per la 

Societat Absorbent, per la qual cosa és aplicable el règim simplificat establert als articles 49 i següents 

de la Llei sobre modificacions estructurals. En particular, d'acord amb l'article 49 de la Llei sobre 

modificacions estructurals, i atès que ambdues societats són de nacionalitat espanyola, (i) el Projecte 

Comú de Fusió no inclou les mencions 2a, 6a, 9a i 10a de l'article 31 de la Llei sobre modificacions 

estructurals; (ii) no s'han elaborat informes d'administradors ni d'experts sobre el Projecte Comú de 

Fusió; (iii) no es durà a terme un augment de capital a la Societat Absorbent; i (iv) la Fusió no serà 

aprovada pel soci únic de la Societat Absorbida. 

De conformitat amb el que estableix l'article 51.1 de la Llei sobre modificacions estructurals, la Fusió 

no serà aprovada per la Junta General d'Accionistes de la Societat Absorbent, llevat que ho sol·licitin 

accionistes de la Societat Absorbent que representin, almenys, l'1% del seu capital social. Es fa constar 

el dret que correspon als accionistes de la Societat Absorbent i als creditors, obligacionistes, titulars 

de drets especials i representants dels treballadors de les societats participants en la Fusió d'examinar 

als domicilis socials respectius, així com, quan escaigui legalment, d'obtenir el lliurament o l'enviament 

gratuïts del text íntegre dels documents preceptius que són aplicables a aquesta Fusió, que s'esmenten 

a l'article 39.1 de la Llei sobre modificacions estructurals. Es fa constar que aquests documents estan 

disponibles al lloc web corporatiu de la Societat Absorbent (www.caixabank.com). 

Així mateix, es fa constar el dret dels accionistes de la Societat Absorbent que representin almenys 

l'1% de seu capital social d'exigir, en els 15 dies posteriors a l'última publicació d'aquest anunci, la 

celebració d'una Junta General d'Accionistes de la Societat Absorbent per a l'aprovació de la Fusió, tot 

això en els termes previstos a l'article 51 de la Llei sobre modificacions estructurals. En cas d'exercir-

se aquest dret, la Junta General d'Accionistes s'haurà de convocar per a la seva celebració en els dos 
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mesos posteriors a la data en què s'hagués requerit notarialment la convocatòria als administradors 

de la Societat Absorbent, al domicili social de la Societat Absorbent (carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 

46002 València). 

D'altra banda, es fa constar el dret que correspon als creditors i obligacionistes legitimats de les 

societats que es fusionen d'oposar-se a la Fusió, en el termini i en els termes establerts als articles 44 

i 51 de la Llei sobre modificacions estructurals. 

El contingut del Projecte Comú de Fusió és el següent: 

1. INTRODUCCIÓ 

L'operació projectada consisteix en una fusió per absorció (la “Fusió”) entre CaixaBank, SA 

(“CaixaBank” o la “Societat Absorbent”, denominada, conjuntament amb les societats del seu grup, el 

“Grup CaixaBank”), com a societat absorbent, i CaixaBank neX, SAU (“CaixaBank neX” o la “Societat 

Absorbida”), com a societat absorbida. La Fusió implicarà l'extinció de la Societat Absorbida mitjançant 

la seva dissolució sense liquidació i la transmissió en bloc del seu patrimoni social a CaixaBank, que 

adquirirà per successió universal la totalitat d'aquest patrimoni, així com els seus drets i obligacions, 

tot això en els termes i les condicions previstos a la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre modificacions 

estructurals de les societats mercantils (la “Llei sobre modificacions estructurals”) i en aquest projecte 

comú de fusió (el “Projecte Comú de Fusió”). 

En aquest sentit, a l'efecte del que preveuen els articles 30, 31, 49 i concordants de la Llei sobre 

modificacions estructurals, el Consell d'Administració de CaixaBank i el Consell d'Administració de 

CaixaBank neX redacten i subscriuen el Projecte Comú de Fusió. 

Atès que la Societat Absorbida està íntegrament participada de manera directa per la Societat 

Absorbent, i que ambdues són societats espanyoles, la Fusió es durà a terme de conformitat amb el que 

preveu l'article 49.1 de la Llei sobre modificacions estructurals i, en conseqüència, el Projecte Comú de 

Fusió no inclou les mencions 2a, 6a, 9a i 10a de l'article 31 de la Llei sobre modificacions estructurals, i 

no seran necessaris els informes d'administradors ni d'experts sobre el Projecte de Fusió, l'augment de 

capital a CaixaBank, ni l'aprovació de la Fusió per la Junta General d'Accionistes de CaixaBank neX. 

Així mateix, a l'empara del que preveu l'article 51 de la Llei sobre modificacions estructurals, atès que 

la Societat Absorbent és titular directa del 100% del capital social de la Societat Absorbida, es preveu 

dur a terme la Fusió sense necessitat de sotmetre-la a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes de 

CaixaBank, llevat que ho exigeixin accionistes que representin, almenys, l'1% de seu capital social, tot 

això en els termes previstos a la Llei sobre modificacions estructurals. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA FUSIÓ 

La Fusió s'emmarca en un procés de racionalització de l'estructura del Grup CaixaBank i persegueix un 

objectiu doble: d'una banda, la simplificació de l'estructura societària, estalviant en costos d'estructura 

i gestió; i de l'altra, la generació de sinergies positives derivades de la integració de l'activitat de 

CaixaBank neX a CaixaBank. 

En aquest sentit, la Fusió suposarà la incorporació de capacitats molt especialitzades, que permetran 

obtenir una visió digital immediata del negoci i omnicanal pel que fa als clients. Addicionalment, la 

integració facilitarà els fluxos d'informació i la immediatesa en la relació amb els clients 

independentment del canal de servei utilitzat. 
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3. IDENTIFICACIÓ DE LES SOCIETATS PARTICIPANTS EN LA FUSIÓ 

3.1. Societat absorbent 

CaixaBank, SA. 

a) Denominació: CaixaBank, SA. 

b) Tipus social: societat anònima de nacionalitat espanyola. 

c) Domicili social: carrer del Pintor Sorolla, 2-4, València, codi postal 46002. 

d) Número d'identificació fiscal (NIF): A-08663619. 

e) Identificador d'entitat jurídica (LEI): 7CUNS533WID6K7DGFI87. 

f) Dades identificadores d'inscripció al Registre Mercantil: Registre Mercantil de València, al full V-

178351, tom 10370 i foli 1. 

g) Número de codificació al Registre de Bancs i Banquers del Banc d'Espanya: 2100. 

Totes les accions de CaixaBank estan admeses a negociació a les Borses de Valors de Madrid, Barcelona, 

Bilbao i València i integrades en el Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu). 

3.2. Societat absorbida 

CaixaBank neX, SAU. 

a) Denominació: CaixaBank neX, SAU. 

b) Tipus social: societat anònima unipersonal de nacionalitat espanyola. 

c) Domicili: carrer del Pintor Sorolla, 2-4, València, codi postal 46002. 

d) Número d'identificació fiscal (NIF): A-58481292. 

e) Dades identificadores d'inscripció al Registre Mercantil: Registre Mercantil de Barcelona, al full 

B-50356, tom 47187 i foli 65. 

Les dades identificadores de la inscripció de CaixaBank neX al Registre Mercantil descrites a l'apartat 

e) anterior responen a l'antic domicili social —Gran Via de les Corts Catalanes, número 159-163, P4, 

Barcelona (08014)—, que va ser modificat el dia 9 de desembre del 2020 per decisió del seu accionista 

únic, és a dir, CaixaBank, a la seva localització actual —carrer del Pintor Sorolla, 2-4, València (46002)—

. Aquesta decisió es va elevar a públic mitjançant escriptura atorgada el mateix dia davant el notari de 

Barcelona, Salvador Farrés Ripoll, amb el número 10396/2020 del seu protocol, la qual es va remetre 

per via telemàtica al Registre Mercantil el 10 de desembre del 2020 en el diari 1341, seient 2808, i està 

pendent d'inscripció.  

Aquest Projecte Comú de Fusió haurà d'anar acompanyat, en totes les publicacions i dipòsits de què 

sigui objecte en compliment del que preveuen els articles 32, 39, 51 de la Llei sobre modificacions 

estructurals, de certificat, nota simple o electrònica expedida amb referència a les dades incorporades 

a l'arxiu informàtic del Registre Mercantil que contingui les noves dades identificadores de la inscripció 

de CaixaBank neX al Registre Mercantil una vegada inscrit el canvi de domicili esmentat anteriorment. 

4. APORTACIONS D'INDÚSTRIA I PRESTACIONS ACCESSÒRIES 

4.1. Aportacions d'indústria 

A l'efecte del que disposa l'article 31.3a de la Llei sobre modificacions estructurals, es fa constar que no 

hi ha aportacions d'indústria en la Societat Absorbida. Per tant, no es preveu cap incidència i no 

correspon l'atorgament de compensacions per aquest concepte. 
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4.2. Prestacions accessòries 

A l'efecte del que disposa l'article 31.3a de la Llei sobre modificacions estructurals, es fa constar que no 

hi ha establertes prestacions accessòries en la Societat Absorbida. Per tant, no es preveu cap incidència 

i no correspon l'atorgament de compensacions per aquest concepte. 

5. TÍTOLS I DRETS ESPECIALS 

De conformitat amb el que disposa l'article 31.4a de la Llei sobre modificacions estructurals, es fa 

constar que no hi ha en la Societat Absorbida participacions, ni titulars de drets especials, ni tenidors 

de títols diferents dels representatius de capital. En conseqüència, no correspondrà l'atorgament en la 

Societat Absorbent de cap dret especial ni l'oferiment de cap tipus d'opció. 

6. AVANTATGES ATRIBUÏTS ALS EXPERTS INDEPENDENTS I ALS ADMINISTRADORS 

No s'atribuirà cap mena d'avantatge als administradors de les societats que intervenen en la Fusió. 

D'altra banda, com que es tracta d'una fusió per absorció d'una societat íntegrament participada de 

manera directa, no hi intervé cap expert independent i, en conseqüència, no cal atorgar-li cap tipus 

d'avantatges. 

7. DATA D'EFECTES COMPTABLES DE LA FUSIÓ 

De conformitat amb el que disposa l'article 31.7a de la Llei sobre modificacions estructurals, es fa 

constar que, a efectes comptables, les operacions realitzades per la Societat Absorbida es consideraran 

realitzades a compte de la Societat Absorbent l'1 de gener del 2021 de conformitat amb el que preveu 

la norma 21a (operacions entre empreses del grup) del Pla general de comptabilitat aprovada pel Reial 

decret 1514/2007, de 16 de novembre.  

8. ESTATUTS DE LA SOCIETAT RESULTANT DE LA FUSIÓ 

Com a resultat de la Fusió no serà necessària la modificació dels Estatuts socials de la Societat 

Absorbent. 

El text vigent dels Estatuts socials de CaixaBank és el que està publicat al web corporatiu 

(www.caixabank.com), i se n'adjunta una còpia com a annex al Projecte Comú de Fusió a l'efecte del 

que preveu l'article 31.8a de la Llei sobre modificacions estructurals. 

Sens perjudici de l'anterior, es fa constar que, en el marc de la fusió de CaixaBank (societat absorbent) 

per absorció de Bankia, SA (societat absorbida), es preveu modificar l'article 5 i l'apartat 1r de l'article 

6 dels Estatuts socials de CaixaBank, relatius al capital social i nombre d'accions, per l'import que resulti 

pertinent perquè CaixaBank atengui el bescanvi de les accions de Bankia, SA amb accions de nova 

emissió, de conformitat amb l'equació de bescanvi que consta al projecte comú de fusió de CaixaBank 

i de Bankia, SA, subscrit pels administradors d'ambdues companyies el dia 17 de setembre del 2020 i 

publicat el 18 de setembre del 2020 als llocs web corporatius respectius (www.caixabank.com i 

www.bankia.com) i als acords de fusió aprovats per la Junta General d'Accionistes de Bankia, SA i de 

CaixaBank l'1 de desembre i el 3 de desembre del 2020, respectivament. L'import nominal màxim de 

l'augment de capital de CaixaBank per atendre el bescanvi d'accions de Bankia, SA serà de 

2.079.209.002 euros, mitjançant l'emissió d'un màxim de 2.079.209.002 accions ordinàries, d'un euro 

de valor nominal cada una, pertanyents a la mateixa classe i sèrie que les que estan en circulació 

actualment i representades mitjançant anotacions a compte. El nombre d'accions que emetrà 

CaixaBank en el marc de la fusió amb Bankia, SA podrà ser inferior al màxim previst en funció de les 

accions pròpies que tingui Bankia, SA en autocartera, o de les accions de Bankia, SA que, si escau, tingui 

CaixaBank en el moment d'executar-se la fusió, i per tant es preveu expressament la possibilitat de 

subscripció incompleta de l'augment de capital. 
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En el moment de la subscripció d'aquest Projecte Comú de Fusió està en curs el període d'oposició de 

creditors a la fusió de CaixaBank amb Bankia, SA. Així mateix, està pendent el compliment de les 

condicions suspensives de l'eficàcia de la fusió que es descriuen al projecte comú de fusió de CaixaBank 

i de Bankia, SA, i als acords de fusió, i es preveu que la fusió per absorció de CaixaBank i Bankia, SA es 

formalitzi durant el primer trimestre del 2021. 

9. BALANÇOS DE FUSIÓ 

En el cas de CaixaBank, el balanç de fusió serà substituït per l'informe financer semestral exigit per la 

legislació sobre el mercat de valors, tancat el 30 de juny del 2020 i fet públic per CaixaBank, d'acord 

amb el que preveu l'article 36.3 de la Llei sobre modificacions estructurals. S'acompanya de l'informe 

d'auditoria emès per PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, de 29 de setembre del 2020, que va 

verificar el balanç tancat per CaixaBank el 30 de juny del 2020 corresponent al mateix període que 

l'informe financer semestral que substitueix el balanç de fusió. 

Per la seva banda, es considerarà com a balanç de fusió de la Societat Absorbida als efectes previstos 

a l'article 36.1 de la Llei sobre modificacions estructurals el tancat el 30 de setembre del 2020, formulat 

per CaixaBank neX el 17 de desembre del 2020, que ha estat verificat pel seu auditor de comptes, 

PricewaterhouseCoopers Auditores, SL. 

10. POSSIBLES CONSEQÜÈNCIES DE LA FUSIÓ SOBRE L'OCUPACIÓ, AIXÍ COM L'EVENTUAL IMPACTE 

DE GÈNERE I INCIDÈNCIA EN LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE L'EMPRESA 

10.1. Conseqüències de la Fusió sobre l'ocupació 

D'acord amb el que disposa l'article 44 del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors aprovat pel 

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, regulador del supòsit de successió d'empresa, CaixaBank 

se subrogarà en els drets i les obligacions laborals dels treballadors de la Societat Absorbida. 

La Societat Absorbida i la Societat Absorbent compliran les seves obligacions d'informació i, si escau, 

de consulta a la representació legal dels treballadors de cadascuna d'elles, de conformitat amb el que 

disposa la normativa laboral. Així mateix, la Fusió es notificarà als organismes públics als quals 

escaigui, en particular a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

No està previst que aquesta Fusió concreta tingui impacte en matèria d'ocupació en la Societat 

Absorbent, sens perjudici d'allò assenyalat al projecte comú de fusió de CaixaBank i Bankia, SA, 

esmentat a l'apartat 8 d'aquest Projecte Comú de Fusió.   

10.2. Impacte de gènere 

No està previst, com a conseqüència de la Fusió, cap canvi ni impacte de gènere en el Consell 

d'Administració de CaixaBank. 

10.3. Incidència en la responsabilitat social 

No està previst que la Fusió tingui cap impacte en la política de responsabilitat social de CaixaBank. 

10.4. Conseqüències sobre els creditors 

No es preveu cap mesura de protecció dels interessos dels creditors de la Societat Absorbent o de la 

Societat Absorbida diferent de les mesures de protecció establertes per la legislació espanyola vigent. 

En particular, els drets dels creditors s'entendran legalment protegits pel dret d'oposició en els termes 

que resulten de l'article 44.2 de la Llei sobre modificacions estructurals. 
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11. CONDICIÓ SUSPENSIVA 

L'eficàcia de la Fusió està subjecta i condicionada a l'obtenció de l'autorització pertinent del Ministeri 

d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (anteriorment Ministeri d'Economia i Competitivitat), 

de conformitat amb el que estableixen la disposició addicional 12a de la Llei 10/2014, de 26 de juny, 

d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit i l'article 11 del Reial decret 84/2015, de 13 de 

febrer, dictat en el seu desenvolupament. 

12. ALTRES MENCIONS 

12.1. Règim fiscal 

De conformitat amb el que disposa l'article 89.1 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost 

sobre societats (la “Llei 27/2014”), la Fusió està subjecta al règim fiscal especial previst al Capítol VII 

del Títol VII i a la disposició addicional segona de la Llei 27/2014, així com a l'article 45, paràgraf I.B.10, 

del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 

aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre. A aquest efecte, es farà la comunicació 

preceptiva a l'Administració Tributària, segons el que preveuen l'article 89 de la Llei 27/2014 i els 

articles 48 i 49 del Reglament de l'impost sobre societats aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 de 

juliol. 

12.2. Règim simplificat de fusió 

En la mesura en què la Societat Absorbida està íntegrament participada de manera directa per 

CaixaBank, el Projecte Comú de Fusió no inclou, en virtut de l'apartat 1r de l'article 49.1 de la Llei sobre 

modificacions estructurals, les mencions 2a, 6a, 9a i 10a de l'article 31 de la Llei sobre modificacions 

estructurals. 

Així mateix, de conformitat amb el que disposen els apartats 2n i 3r de l'article 49.1 de la Llei sobre 

modificacions estructurals, no s'elaboraran informes d'administradors ni d'experts sobre el Projecte 

Comú de Fusió, ni es durà a terme un augment de capital a la Societat Absorbent. 

La Fusió tampoc no serà aprovada per la Junta General de Socis de la Societat Absorbida, de 

conformitat amb l'apartat 4t de l'article 49.1 de la Llei sobre modificacions estructurals. 

Així mateix, a l'empara del que preveu l'article 51 de la Llei sobre modificacions estructurals, atès que 

la Societat Absorbent és titular directa del 100% del capital social de la Societat Absorbida, es preveu 

dur a terme la Fusió sense necessitat de sotmetre-la a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes de 

CaixaBank, llevat que ho exigeixin accionistes que representin, almenys, l'1% de seu capital social, tot 

això en els termes previstos a la Llei sobre modificacions estructurals. 

12.3. Publicitat i informació 

El Projecte Comú de Fusió i la Fusió compliran, pel que fa a la publicitat, informació i anuncis, el règim 

aplicable previst als articles 32, 39, 51 i concordants de la Llei sobre modificacions estructurals. 

Complerta la condició suspensiva recollida a l'apartat 11 anterior sense que accionistes de CaixaBank 

que representin almenys l'1% del capital social hagin exigit en el termini legal la celebració de la junta 

general per a l'aprovació de la Fusió, i sempre que hagi transcorregut almenys un mes des de la inserció 

del Projecte Comú de Fusió al lloc web de CaixaBank (www.caixabank.com) i des del dipòsit del Projecte 

Comú de Fusió al Registre Mercantil de València, publicant-se aquests fets al Butlletí Oficial del Registre 

Mercantil (BORME), així com de la publicació de l'anunci a què fa referència l'article 51 de la Llei sobre 

modificacions estructurals, sense que cap creditor hagi exercit el seu dret d'oposició o, si escau, havent-

se garantit degudament els crèdits dels creditors que s'hi haguessin oposat, sens perjudici del que 
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estableix l'article 44.4 de la Llei sobre modificacions estructurals, s'atorgarà l'escriptura pública de fusió 

corresponent, que es presentarà seguidament per a la seva inscripció al Registre Mercantil de València. 

València, 5 de març del 2021 

Óscar Calderón de Oya, Secretari General i del Consell d’ Administració de CaixaBank S.A. i Pablo Díaz 

Ortiz, Secretari del Consell d’Administració de CaixaBank neX, S.A.U. 
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CAIXABANK NEX SA

04/11/1987

C/ PINTOR SOROLLA 2-4VALÈNCIA46002-VALENCIA 

Indefinida

A58481292 EUID: ES46030.000838116

Hoja V-196178 Tomo 10925 Folio 89 

La Sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: a) la gestión de 
procesos de negocio vinculados a internet y en general a las nuevas 
tecnologías o tecnologías de la Información; la promoción y 
comercialización de productos de terceros a través de canales 
electrónicos; la gestión de plataformas tecnológicas, incluyendo la 
infraestructura, equipos, programas. b) la prestación de servicios de 
consultoría y promoción de servidos financieros y no financieros a través 
de canales electrónicos, incluyendo el diseño de productos y servicios 
electrónico; en el ámbito de los servicios financieros a distancia y del 
comercio electrónico; así como la prestación de servidos de consultoría y 
promoción de cualesquiera iniciativas tecnológicas, industriales, 
comerciales, urbanísticas, agrícolas y de cualquier otro tipo. c) el análisis, 
diseño, desarrollo y mantenimiento de programas y proyectos informáticos, 
así como la implantación y explotación de sistemas y plataformas 
tecnológicas y servicios de atención al cliente. d) la participación en otras 
sociedades, ya sea interviniendo en su constitución, ó con posterioridad a 
ella, asociándose a las mismas, o interesándose de cualquier forma en 
ellas. Quedan excluidas del objeto social las actividades y prestaciones de 
servicios que legalmente estén reservadas a determinados tipos de 
entidades, como las entidades de crédito, las empresas de servicios de 
inversión o las Instituciones de inversión colectiva, y también quedan 
excluidas las actividades y servicios profesionales para cuyo ejercicio se 
requiera titulación universitaria oficial o titulación profesional para cuyo 
ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial, e 
Inscripción en el correspondiente Colegio Profesional. 

Consejo de administración

La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único 
CAIXABANK SA, con N.I.F. A08663619

No disponible 

No existen asientos de presentación vigentes 

Existen situaciones especiales 
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Esta informacion se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y 
tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre 
el índice llevado por procedimientos informáticos.La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único 
medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados 
en el Registro (Artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil).Queda totalmente prohibida la incorporación de los 
datos que se contienen en este documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de 
consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunque se exprese la procedencia de la información 
(Instrucción DGRN de 17 de febrero de 1998). 

REGISTRADORES DE ESPAÑA
Diego de León, 21. 28006 Madrid
91 270 16 99
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Mas información acerca de nuestras políticas de 
certificación en www.smartrading.es

https://www.smartrading.es/politicas-de-certificacion

