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CaixaBank celebra la seva primera  

Junta General d'Accionistes 
 

 
 
 El president de CaixaBank, Isidre Fainé, ha agraït “als 364.000 

accionistes de CaixaBank el seu suport i la seva confiança en 
aquest projecte” i ha anunciat la seva previsió que abans 
d'acabar aquest any se superarà la xifra de 800.000 accionistes 
de CaixaBank.   
 

 CaixaBank convocarà una Junta General Extraordinària, cap a 
finals de juny, per sotmetre a l'aprovació dels seus accionistes 
la integració de Banca Cívica. 
 

 Isidre Fainé ha assenyalat que amb la integració de Banca Cívica 
“el nostre accionariat s'ampliarà i es diversificarà, i l'operació 
millorarà substancialment la rendibilitat sobre Recursos Propis i 
generarà valor per a l'accionista”.  
 

 El conseller delegat, Joan Maria Nin, ha explicat que  
“CaixaBank ha tornat a fer un exercici de prudència i de gestió 
amb anticipació, ja que ha registrat, íntegrament en aquest 
trimestre, tot l'impacte del Reial Decret Llei 2/2012 de la reforma 
financera”. 

 
 
Barcelona, 19 d’abril de 2012.- CaixaBank ha celebrat avui la seva primera Junta 
General d'Accionistes després de la reorganització del Grup “la Caixa”. L'entitat 
presidida per Isidre Fainé, i que té com a vicepresident i conseller delegat, Joan 
Maria Nin, ha obtingut el suport majoritari dels accionistes, que han aprovat els 
comptes anuals i les propostes del Consell d'Administració.  
 
Durant el seu discurs, Isidre Fainé ha realitzat una radiografia exhaustiva de 
l'entorn econòmic i financer en el que CaixaBank ha hagut de desenvolupar la 
seva activitat durant 2011, i ha recordat com “les perspectives de recuperació es 
van anar deteriorant després dels esdeveniments de l'estiu, arran de la crisi del 
deute sobirà a l'Eurozona”.  
 



Respecte a l'evolució de l'economia, el president de CaixaBank ha apuntat que “el 
creixement de l'economia mundial, encara que tendeix a desaccelerar-se, pensem 
que serà superior al 3% el 2012”. A Espanya, malgrat les perspectives negatives, 
Isidre Fainé ha considerat “esperançador” el paper del sector exterior, que 
“seguirà contribuint positivament a l'increment del PIB”. 
 
Respecte al sector financer, ha repassat els seus principals problemes: elevat 
nivell de deute, tensions de liquiditat i continues noves normatives. Per fer front al 
deute, “l'economia espanyola ha de viure els anys vinents un procés de 
desapalancament, per tornar a nivells sostenibles d'endeutament”, segons el 
president de CaixaBank, pel que considera “lògic” que el sistema financer 
“adquireixi protagonisme en aquest procés”.   
 
 
Posició de lideratge i fortalesa financera 
 
En aquest context tan complex i volàtil, Isidre Fainé ha subratllat la intensa 
activitat comercial de les oficines i ha remarcat  que “el total de crèdits a les 
empreses, sense comptar promotors, va augmentar el 2011 un 1,2%, el que 
reafirma el nostre compromís amb l'empresa i la pime”. 
 
Isidre Fainé ha revisat els resultats del primer trimestre de 2012, dels quals ha 
destacat “el bon comportament del marge d'interessos, amb un creixement del 
10,2%, la posició de referència en capital, amb un 12,4% de Core Capital, i les 
bones ràtios de morositat i cobertura”. Amb aquests bons resultats i aprofitant el 
fons genèric –ha conclòs Fainé– “hem dotat d'una sola vegada totes les provisions 
derivades del Reial Decret 2/2012, i ens hem convertit en el primer banc del 
sistema a anticipar aquestes necessitats”. 
 
Pla Estratègic 2011 – 2014 i integració de Banca Cívica 
 
El president de CaixaBank ha emmarcat en el context del Pla Estratègic la 
integració de Banca Cívica, que ha definit com una “entitat financera seriosa” i que 
es tracta “d’una bona fusió per absorció per part de CaixaBank”. També ha 
assenyalat que Banca Cívica representa “al voltant del 25% del nostre balanç i 
que dóna, per tant, una nova dimensió al projecte de CaixaBank”. 
 
A més, ha recalcat que “el nostre accionariat s'ampliarà i es diversificarà, i 
l'operació millorarà substancialment la rendibilitat sobre Recursos Propis i 
generarà valor per a l'accionista”. En aquest sentit, el president ha volgut agrair 
“als 364.000 accionistes de CaixaBank el seu suport i confiança en el projecte” i 
ha anunciat la seva previsió que abans d'acabar aquest any se superarà la xifra de 
800.000 accionistes de CaixaBank.   
 
CaixaBank convocarà una Junta General Extraordinària, cap a finals de juny, per 
sotmetre a l'aprovació dels seus accionistes la integració de Banca Cívica. 
 



Isidre Fainé també s'ha referit a les activitats del Grup “la Caixa”, i ha insistit que 
“la Caixa” seguirà mantenint, i potenciant, “els nostres compromisos fundacionals 
amb la societat a través de l'Obra Social, que manté una dotació pressupostària 
per a 2012 de 500 milions d'euros”. 
 
Sòlida generació de resultats i exercici de prudència 
 
Durant la Junta d'Accionistes, Joan Maria Nin, conseller delegat de CaixaBank, ha 
incidit en les magnituds obtingudes per CaixaBank al 2011 i ha assenyalat que la 
prioritat ha consistit en “augmentar la fortalesa del balanç”, a través del lideratge 
“en solvència, pel creixement orgànic i l'optimització del capital realitzada amb la 
reorganització del Grup; en liquiditat, aprofitant totes les vendes de liquiditat 
disponibles del primer semestre; i en qualitat dels actius, amb una ràtio de 
morositat i cobertura millor que la dels nostres comparables”.   
 
Joan Maria Nin ha aprofitat la seva intervenció per detallar, davant els accionistes, 
les dades més importants del primer trimestre de l'exercici 2012, que avui s'han 
presentat. “CaixaBank ha tornat a fer un exercici de prudència i de gestió amb 
anticipació, ja que ha registrat, només en aquest trimestre, tot l'impacte del Reial 
Decret Llei 2/2012 de la reforma financera” –ha assenyalat Nin–, qui també ha 
destacat que “l'entitat ha millorat tots els seus marges, amb un creixement del 
25,3% del marge d'explotació, del 10,2% del marge d'interessos i del 8,3% del 
marge brut”. 
 
El conseller delegat de CaixaBank, Joan Maria Nin, ha subratllat que la fusió amb 
Banca Cívica és una “operació estratègica per a CaixaBank perquè ens permet 
avançar no només en la consecució dels reptes marcats en el Pla Estratègic o en 
quota de mercat sinó, també, en equilibri territorial, eficiència i rendibilitat”. 
 
 
Política de retribució a l'accionista 
 
CaixaBank mantindrà el dividend de 0,231 euros per acció per a l'any 2012. Així 
mateix, CaixaBank mantindrà la seva política trimestral de remuneració a 
l'accionista en els mesos de març, juny, setembre i desembre, combinant el 
pagament de dividends en efectiu (desembre i març) amb el sistema del Programa 
Dividend/Acció (setembre i juny). 
 
  
Participació d'Accionistes a la Junta 
 
La Junta General Ordinària d'Accionistes de Caixabank, S.A., celebrada el dia 
d'avui en primera convocatòria, amb l'assistència, presents o representats, de 
14.314 accionistes, titulars de 3.237.681.676 accions, representatives del 84,31% 
del capital social, ha aprovat la totalitat de les propostes formulades pel Consell 
d'Administració respecte dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia de la 
convocatòria. 


