
 
 
 
 
ES POT RECUPERAR LA INVERSIÓ PER LA COMPRA D’ACCIONS DEL 
BANCO POPULAR. 
 
L’escenari que ens va deixar Bankia, amb la venda fraudulenta d’accions a 
milers de ciutadans que van invertir tots els seus estalvis i que poc a poc han 
anat recuperant mitjançant procediments judicials, sorprenentment es torna a 
repetir en els últims mesos. 
 
En aquesta ocasió l’entitat emissora és el Banco Popular, la totalitat d’accions 
de la qual han sigut adquirides per 1 euro pel Banco Santander. 
 
Ens trobem amb dos escenaris que hauran de ser resolts per vies judicials 
diferents, per un costat aquells accionistes històrics de l’entitat Banco Popular i 
per l’altre costat, els accionistes que van subscriure accions en l’última 
ampliació de capital realitzada per l’entitat el 26 de maig 2016. 
 
Per aquests últims, la via judicial és la mateixa que es va exercitar vers Bankia, 
acció de nul·litat del contracte de subscripció de les accions per vici en el 
consentiment prestat per error. I això per quant en l’ampliació de capital el preu 
de les accions va ser fixat en base a un informe que sembla ésser no reflectia 
la imatge fidel de l’entitat, i aquesta aparença de solvència va ser el que va 
motivar als ciutadans a invertir en la compra de les accions. De manera que 
sota la nostra experiència, podem preveure que les reclamacions en aquesta 
direcció només poden ser estimades. 
 
Ara bé, haurà d’estar-se a que s’emetin els preceptius informes econòmics en 
interès d’obtenir un resultat d’èxit i evitar el cost que comportaria encarregar 
aquets informes de forma privada.  
 
Els accionistes que van comprar accions abans de l’ampliació de capital, 
hauran d’abordar altres vies de reclamació. 
 
Interessa posar en relleu l’iniciativa que ha llençat el Banco Santander 
pretenent compensar a aquests accionistes del Banco Popular, mitjançant 
l’emissió dels denominats Bons de Fidelització. Al respecte direm que aquests 
Bons tenen una sèrie de limitacions a la recuperació de la inversió i recomanem 
als nostres clients que s’assessorin al respecte abans de procedir a acceptar 
aquesta opció. 
 

 


