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Nota Informativa 
 

Resultats Gener ‐ Setembre 2010 

 

 El resultat recurrent augmenta un 19%. 

 Més del 50% dels  resultats de  la  cartera de Criteria  ja provenen de 
fora d’Espanya, amb una exposició destacable als mercats emergents. 

 Aprovat  el  pagament  del  segon  dividend  trimestral  a  compte  de 
l’exercici 2010, per un import de 0,06 euros per acció a partir del 1 de 
desembre. 

 

Barcelona, 5 de novembre de 2010 

Criteria  CaixaCorp,  el  grup  inversor  amb  participacions  a  empreses  financeres  i 
industrials que té com a accionista de referència a “la Caixa”, ha obtingut, del gener al 
setembre d’aquest any, un resultat net consolidat de 1.529 milions d’euros,  la qual 
cosa representa un increment del 35% en comparació del mateix període de l’exercici 
2009. 

El  resultat  recurrent  net  consolidat  ha  estat  de  1.110 milions,  un  19% més  que 
durant  els  primers  nou mesos  de  l’any  anterior. Aquesta  xifra  és  conseqüència  de 
l’alta qualitat de la cartera de participades de Criteria, formada per entitats amb uns 
resultats  recurrents  molt  sòlids.  Així,  els  resultats  atribuïts  de  la  cartera  de 
participades han augmentat un 22%, i assoleixen la xifra de 1.253 milions d’euros.  

Si detallem  aquests  resultats per negocis,  en destaquen  els beneficis de  la  cartera 
bancària  internacional, que han arribat als 199 milions d’euros, un 72% més. De  la 
seva banda,  la cartera d’assegurances ha millorat el  seu  resultat en un 29%,  fins a 
assolir els 202 milions d’euros. Per acabar, la cartera de serveis segueix demostrant la 
seva fortalesa amb un augment dels resultats del 6% (830 milions d’euros). 

Els resultats no recurrents nets assoleixen  la xifra de 419 milions d’euros durant els 
nou primers mesos de  l’exercici 2010  i  corresponen bàsicament a desinversions de 
caràcter tàctic realitzades al primer trimestre en participades de la cartera de serveis, 

Criteria obté un resultat net consolidat de 1.529 
milions d’euros, amb un creixement del 35% 
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a  l’operació de compravenda d’Agbar  i Adeslas (realitzada el darrer 7 de  juny),  i a  la 
part  atribuïble  dels  resultats  no  recurrents  de  les  societats  participades, 
principalment les corresponents a Gas Natural. 

El  darrer  10  d’octubre  es  va  complir  el  tercer  aniversari  de  la  sortida  a  borsa  de 
Criteria, període durant el qual Criteria ha  invertit un  import net de 8.100 milions 
d’euros, el 80% dels quals correspon a inversions al sector financer (GF Inbursa, Erste 
Bank, The Bank of East Asia  i negoci assegurador, entre d’altres)  i el 20%  restant a 
inversions  al  sector  industrial  i  de  serveis  (la  més  rellevant  és  la  destinada  a 
l’ampliació de capital de Gas Natural). 

La  cartera  financera  de  Criteria  representa,  a  la  fi  d’aquest  tercer  trimestre,  un 
percentatge del 38% del valor brut dels actius de  la companyia. Des de  la sortida a 
borsa  l’octubre  del  2007,  aquest  percentatge  d’actius  financers  ha  duplicat  amb 
escreix el  seu pes específic,  i ha passat del 17%  al 38%  actual,  i  així  s’ha  complert 
l’estratègia  de  reequilibri  en  la  composició  dels  actius  i  s’ha  donat  més  pes  als 
financers sense excloure inversions estratègiques i d’especial interès en serveis. 

El valor net dels actius (NAV) de Criteria el 30 de setembre del 2010 assolia els 16.610 
milions d’euros. Al tancament del tercer trimestre, el NAV per acció se situava en 4,94 
€/acció, en comparació dels 5,24 €/acció del 31 de desembre del 2009. El valor brut 
dels actius  (GAV) el 30 de setembre de 2010 és de 22.780 milions d’euros, un 77% 
dels quals correspon a la cartera cotitzada de Criteria.   

El deute net de Criteria se situa en 6.170 milions d’euros, un 27% del GAV el 30 de 
setembre de 2010, per sota del 30% sobre el valor dels actius que  la companyia  té 
com a referència i que s’ha compromès a no superar.  

L’agència  internacional  de  qualificació  creditícia  Standard  &  Poor’s  (S&P)  ha 
mantingut  aquesta  setmana  la  classificació  creditícia  de  Criteria  en  ‘A’,  amb 
perspectiva estable a  llarg termini,  i ‘A‐1’ a curt termini. De  la seva banda, Moody’s, 
en  la  seva  primera  qualificació,  va  concedir  a  Criteria  el  darrer mes  de  juliol  una 
classificació A2 amb perspectiva estable.  

Durant els nou primers mesos d’aquest any, destaca la bona evolució de la cotització 
borsària de Criteria, que presenta una revalorització del 16,9%, superant àmpliament 
l’evolució dels índexs de referència principals, que ha estat d’un ‐11,9% per a l’Íbex35 
i d’un  ‐7,3% per a  l’Eurostoxx50. Si a  la positiva evolució de  la cotització de Criteria 
s’hi  inclouen els dividends pagats,  la  rendibilitat  seria del 22,7%. A més, Criteria  se 
situa  entre  els  pocs  valors  de  l’Íbex35  que  han  aconseguit mantenir‐se  amb  una 
evolució positiva durant aquest període. Si agafem com a referència  les dades del 4 
de  novembre,  Criteria  va  tancar  amb  una  cotització  de  4,046€/acció,  la  qual  cosa 
representa una revalorització del 22,8% durant l’exercici 2010. El bon comportament 
de  l’acció de Criteria durant el 2010, que  supera  l’evolució  corresponent de  l’Íbex, 
demostra el seu caràcter defensiu i a llarg termini com a valor.   
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Més de la meitat dels resultats provenen de l’exposició internacional 

Més del 50% dels  resultats de  la cartera de Criteria  ja prové de  l’àrea  internacional 
fruit de  la  implementació de  l’estratègia marcada per Criteria, basada en diversificar 
la  cartera  cap  a participacions bancàries  a  zones  amb potencial de  creixement  alt 
(Europa de  l’Est, Mèxic  i Àsia),  i de  l'aposta  ferma per  la  internacionalització de  les 
empreses  que  formen  part  de  la  cartera.  Criteria  és  present  a  través  de  les  seves 
participades a més de 50 països.  

 
Pel que fa a  la cartera financera,  les  inversions se centren en banca  internacional,  i 
en  destaca  la  presència  a  mercats  emergents  amb  perspectives  de  creixement 
elevades. En concret, els països on el grup inversor està present són: 
 

o Hong Kong  i  la Xina, a  través d’una participació del 15% a The Bank of East 
Asia. 

o Mèxic, país on opera GF Inbursa. 
o Europa  Central  i  de  l’Est,  a  través  d’  Erste Group  Bank,  amb  17 milions  de 

clients principalment a Àustria, República Txeca, Eslovàquia, Croàcia, Romania 
i Hongria.  

o Portugal i Angola, mercats on opera BPI. 
 

Els  actius  de  la  cartera  de  serveis  són  companyies multinacionals  amb  presència 
internacional. Hi destaca, especialment: 
 

o La presència al Brasil, a través de Telefónica (Vivo) i de Repsol (Repsol Brasil). 
o França, principalment a través d’Abertis (Sanef i Eutelsat). 
o Mèxic, amb presència de Telefónica, Gas Natural, Repsol  i  la nostra  inversió 

directa a GF Inbursa. 
o Xile, país on operen Abertis, Agbar, Repsol i Telefónica.    
o Regne  Unit,  a  través  de  la  forta  posició  de  Telefónica  (O2),  Agbar  (Bristol 

Water) i Abertis (TBI). 
o Alemanya, també amb una presència important de Telefónica. 

 
 
De  la  distribució  geogràfica  dels  resultats  recurrents  de  les  inversions  de  Criteria, 
ponderades pel nostre percentatge de participació, en destaca que un 40% del total 
dels resultats de la cartera ja prové dels mercats emergents. 
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El següent quadre mostra la distribució de resultats per zona geogràfica:   
 

País/Zona  % 
Espanya  49% 
Amèrica Llatina  29% 
    Brasil  8% 
    Mèxic  7% 
    Altres  14% 
Europa  15% 
    Europa Occidental  9% 
    Europa Central i de l’Est  6% 
Àfrica  4% 
Xina + Hong Kong  2% 
Resta del món  1% 

 

Aprovació del segon dividend trimestral a compte 

El Consell d’Administració de Criteria ha aprovat  la distribució del segon dividend a 
compte amb càrrec als resultats de l’exercici 2010 per un import de 6 cèntims d’euro 
per cada acció, el pagament del qual tindrà lloc el proper 1 de desembre. 

La  política  de  pagament  trimestral  de  dividends  de  Criteria  ha  tingut  una  acollida 
excel∙lent  al  mercat  i  ha  estat  valorada  molt  positivament  pels  seus  accionistes. 
Criteria també ha fet pública la seva intenció que, amb els pagaments trimestrals, es 
distribueixin uns dividends de, com a mínim, el mateix import que els dividends amb 
càrrec  als  resultats  de  l’exercici  2009  (23,1  cèntims  d’euro  per  acció),  cosa  que 
demostra  la  confiança  en  l’evolució  positiva  dels  resultats  de  la  companyia.  Els 
dividends amb càrrec a  resultats del 2009  ja van  reflectir un  increment del 10% en 
comparació dels repartits amb càrrec als resultats de l’exercici anterior.  

La política de dividends de Criteria és mantenir un pay out igual o superior al 60% del 
benefici recurrent net consolidat. 

Actualment,  Criteria  forma  part,  entre  d’altres,  dels  índexs  Íbex35,  MSCI  Europe 
(Morgan Stanley Capital International), MSCI Pan Euro, DJ Stoxx 600, FTSEurofirst 300, 
Dow Jones Sustainability Index, Spain Titans 30 Index, BCN Top Euro i FTSE4Good. 

 

Departament de Comunicació 
Criteria CaixaCorp 
Tel.: + 34 93 411 75 23 / 75 17 ‐  93 409 21 21 
Adreça electrònica: comunicación@criteria.com; 
comunicación@criteria.com 
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ANNEX I 
 
La cartera de participades de Criteria, el 30 de setembre de 2010, és la següent: 
 

Cartera serveis  Cartera financera 
Gas Natural 35,69% Assegurances Banca internacional
Abertis (1)  24,61% SegurCaixa Holding 100% Boursorama 20,81%
BME  5,01%     VidaCaixa 100% GFInbursa  20,00% 
Grup Agbar  24,03%     SegurCaixa 100% Banco BPI 30,10%
Repsol‐YPF 11,82%     AgenCaixa 100% BEA   14,91%
Telefónica 5,04%     Adeslas 99,88% Erste Group Bank 10,10%
Port Aventura 
Entertainment SA 

50% GDS  67%  

Mediterránia 
Beach&Golf Community 

100% Serveis financers especialitzats   

  InverCaixa Gestión  100%  
  CaixaRenting 100%  
  FinConsum 100%
  GestiCaixa 100%
 
(1) La participació mercantil és del 28,48% 
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ANNEX II     

Compte de Pèrdues i Guanys consolidat resumit 

  Gener‐Setembre 

Milions d’euros  2010  2009  % Var 

Serveis  830  780  6% 

Banca internacional  199  116  72% 

Assegurances  202  156  29% 

Entitats financeres especialitzades  22  (21)  ‐ 

Resultats de la cartera  1.253  1.031  22% 

Despeses operatives   (17)  (15)  13% 

Despeses financeres  (95)  (64)  48% 

Amortització d’actius intangibles adquirits i similars  (43)  (36)  19% 

Altres resultats atribuïbles  12  17  (29%) 

Activitat hòlding  (143)  (98)  46% 

Resultat recurrent net  1.110  933  19% 

Resultat net venda de participacions i altres  336  265  27% 

Resultats no recurrents de la cartera  83  38  ‐ 

Provisions  ‐  (100)  ‐ 

Resultat no recurrent net  419  203  ‐ 

Resultat net del Grup  1.529  1.136  35% 

Nota:El Compte de pèrdues i guanys consolidat està elaborat segons els principis comptables i les normes de valoració d’acord 
amb les Normes Internacionals d’Informació Financera, tot i que es presenta de conformitat amb el model utilitzat per a la 
gestió del Grup. 

 

 


