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La Junta General Ordinària 

d'Accionistes de CaixaBank aprova la 
gestió i els resultats de 2012 

 
 
 
 El president de CaixaBank, Isidre Fainé, va destacar que la fortalesa 

comercial i financera del Grup ha permès “emprendre projectes tan 
ambiciosos com la integració de Banca Cívica i l'adquisició de Banc 
de València”. Per a Fainé, la sostenibilitat de l'entitat, a llarg termini, 
passa per “el compromís amb l'excel·lència en la relació amb els 
clients, els empleats, els accionistes i la resta de grups d'interès”. 
 

 Per la seva part, el vicepresident i conseller delegat de CaixaBank, 
Joan Maria Nin, va subratllar que “l'entitat ha realitzat un excel·lent 
exercici de creixement orgànic i inorgànic en el qual ha mantingut la 
seva fortalesa financera i ha fixat les bases per avançar cap a una 
estructura organitzativa més eficient”. 
 

 Tant el president com el conseller delegat han reiterat el compromís 
de CaixaBank a mantenir una política de retribució a l'accionista 
similar a la de 2012, amb la periodicitat trimestral de pagament, amb 
la possibilitat d'escollir efectiu o accions i amb la intenció de dedicar 
al voltant de 1.000 milions d'euros a la seva remuneració.  

 
 
Barcelona, 25 d’abril de 2013.- La Junta General d'Accionistes de CaixaBank va 
aprovar avui la gestió i els resultats de l'exercici 2012. L'entitat presidida per Isidre 
Fainé, i el vicepresident i conseller delegat de la qual és Joan Maria Nin, va 
obtenir el suport majoritari dels accionistes, que van aprovar la totalitat de les 
propostes formulades pel Consell d'Administració respecte als assumptes inclosos 
en l'Ordre del Dia de la convocatòria.  
 
Isidre Fainé, president de CaixaBank, durant el seu discurs davant la Junta 
General d'Accionistes, va assenyalar que “2012 ha suposat la consolidació de 
l'entitat com a líder de la banca minorista a Espanya, tant en volum de negoci com 
en solidesa financera, en un entorn molt difícil”. Per a Fainé, la fortalesa comercial 
i financera del Grup ha permès “emprendre projectes tan ambiciosos com la 
integració de Banca Cívica i l'adquisició de Banc de València”. 
 



Situació de privilegi de CaixaBank 
 
Al llarg del seu discurs, Fainé va insistir que “el gran esforç comercial i l'adquisició 
de Banca Cívica han impulsat un 20% el volum de negoci, consolidant CaixaBank, 
de manera clara, com la primera entitat financera a Espanya”. A més, amb 
l'adquisició de Banc de València, millorarà aquest posicionament en assolir “una 
quota superior al 10% en 7 Comunitats Autònomes i, en el conjunt de tot Espanya, 
de gairebé el 15%, complint el Pla Estratègic 2011-2014 abans de temps”, ha 
assenyalat el president de CaixaBank. 
 
En relació amb la situació de partida de l'entitat, Fainé va destacar “la situació de 
privilegi de CaixaBank, aconseguida gràcies a l'esforç de tots els empleats al llarg 
de molts anys i al suport dels nostres clients i accionistes”. En aquest sentit, el 
president es va referir al test d'estrès realitzat per Oliver Wyman i a l'Informe del 
Fons Monetari Internacional que assenyalen a CaixaBank “com una de les entitats 
espanyoles amb capacitat d'afrontar forts escenaris d'estrès sense necessitat de 
recórrer a ajudes públiques”. 
 
Per al president de CaixaBank, la sostenibilitat de l'entitat a llarg termini passa per 
“el compromís amb excel·lència en la relació diària amb els clients, els empleats, 
els accionistes i la resta dels grups d'interès”, i ha subratllat que per aconseguir-ho 
CaixaBank seguirà tenint un model de gestió diferencial marcat per “l'anticipació, 
la prudència, un govern corporatiu exemplar, un compromís social en tots els 
àmbits de l'organització i la màxima atenció a les necessitats dels clients”. 
 
Recuperar la confiança, clau per estabilitzar l'activitat econòmica 
 
En relació amb l'entorn econòmic, Fainé va explicar que “en contrast amb l'any 
passat, en el qual vam anar de millor a pitjor, aquest any esperem fer el recorregut 
invers”. Fainé va insistir que cal continuar amb la reducció dels desequilibris que 
afecten a l'economia espanyola perquè “no pugui posar-se en dubte la solvència 
del país, ja que la recuperació de la confiança és clau per estabilitzar l'activitat 
econòmica”. 
 
“Si l'eurozona comença a recuperar-se durant la segona meitat de 2013, millorarà 
la competitivitat i les exportacions prendran impuls. En aquest entorn, l'economia 
espanyola tornarà a estar en condicions de crear ocupació durant l'any vinent”, va 
concloure Fainé.  
 
Fainé es va referir també al Memorandum of Understanding (MoU), en relació al 
qual ha assenyalat que l'entitat “està plenament preparada per afrontar les 
exigències que estableix per al conjunt del sistema financer en referència a les 
fundacions bancàries”. 
 
Reforçar el model únic de “la Caixa” 
 
Finalment, Isidre Fainé va tancar la seva presentació a la Junta General 
d'Accionistes fent referència als reptes estratègics per al període 2013-2014.  



 
En primer lloc, Fainé va recalcar que “volem seguir potenciant el negoci 
d'empreses com una aposta per al creixement orgànic de l'entitat i com una 
contribució al desenvolupament del teixit empresarial de país en moments difícils 
per a l'economia”. En segon lloc, va insistir en “seguir posant èmfasi en la gestió  
dels marges, en el context de prudència que sempre ha caracteritzat al Grup “la 
Caixa”. I, en tercer lloc, va considerar necessari “posar atenció especial en la 
gestió dels costos per mantenir el compte de resultats en un entorn de mercat molt 
complicat”. 
 
En definitiva, “per a 2013 i 2014 –va assenyalar Fainé– desitgem reforçar el model 
únic d'empresa de “la Caixa”, un model de creació de valor a llarg termini, amb 
gairebé 110 anys d'història, que ha demostrat i seguirà demostrant la seva 
validesa i plena vigència en els nostres temps”. 
 
Consolidar el lideratge i anticipar els reptes 
 
Joan Maria Nin, vicepresident i conseller delegat de CaixaBank, va centrar part del 
seu discurs davant la Junta General d'Accionistes a detallar l'evolució financera de 
CaixaBank durant l'exercici 2012 i el primer trimestre de 2013. 
 
Segons Nin, CaixaBank “ha realitzat un excel·lent exercici de creixement orgànic i 
inorgànic” amb la integració de Banca Cívica i l'adquisició de Banc de València, en 
el qual “ha mantingut la seva fortalesa financera i ha fixat les bases per avançar 
cap a una estructura organitzativa més eficient”. Per a Nin, aquestes integracions 
permeten “consolidar el nostre lideratge amb un volum de negoci de 529.748 
milions i 13,8 milions de clients i anticipar la consecució dels reptes de creixement 
marcats en el nostre Pla Estratègic 2011-2014”. 
 
La integració de Banca Cívica –amb impacte a partir del segon semestre de 2012– 
i la de Banc de València –amb impacte en 2013– complementen –segons el 
conseller delegat– “la intensa gestió orgànica realitzada per la xarxa d'oficines i 
reforcen el nostre lideratge amb una estructura d'ingressos i costos, a partir de 
2015, adequada per a un mercat en permanent contracció”. 
 
Un de cada quatre clients de banca ho és de CaixaBank 
 
En relació amb l'activitat comercial, CaixaBank ha millorat la seva quota de mercat 
per volum de negoci fins a situar-se, aproximadament, fins al 15%; una xifra que, 
segons Nin, “consolida a CaixaBank com l'entitat de referència al mercat minorista 
amb una penetració del 26,1% i del 22,2% com a primera entitat: més d'un de 
cada quatre clients de banca ho és de CaixaBank”. 
 
Joan Maria Nin, en les seves primeres paraules, també va reconèixer el treball 
realitzat per tots els empleats de CaixaBank: “En un entorn extraordinari la 
resposta està sent extraordinària”, ha sentenciat. 
 



A més, Joan Maria Nin va recalcar que, en un entorn complex, CaixaBank ha 
continuat amb una “gestió pròxima als problemes de la societat amb solucions 
financeres i socials a problemes de gran transcendència social”. 
 
Finalment, i respecte a l'evolució del primer trimestre, Joan Maria Nin va explicar 
que els resultats “demostren la capacitat de gestió i de resposta a l'entorn, gràcies 
a la seva sòlida posició comercial i de balanç amb els seus clients”. 
 
Mantenir la remuneració a l'accionista al voltant de 1.000 milions  
 
Entre les propostes aprovades avui, els accionistes de CaixaBank van decidir 
mantenir la política trimestral de remuneració a l'accionista amb el sistema del 
Programa Dividend/Acció. Un programa que va tenir una gran acollida en l'última 
de les remuneracions segons aquest model, el mes de març del 2013, ja que el 
92,5% dels accionistes va elegir rebre el dividend en accions. 
 
La remuneració a l'accionista corresponent a l'exercici 2012 s'ha mantingut en el 
mateix nivell que 2011, 0,23 euros/acció –instrumentat mitjançant quatre 
Programes Dividend/Acció–, equivalent a una rendibilitat del 7,9% sobre el preu 
mitjà de l'acció de 2012, per damunt del 5,4% que va tenir de mitjana el sistema 
financer espanyol. La intenció de l'entitat és abonar en efectiu el pròxim dividend, 
previsiblement durant el mes de juliol. 
 
Tal com va anunciar Isidre Fainé, president de CaixaBank, durant la Junta General 
d'Accionistes, en 2013 “esperem mantenir una política de retribució a l'accionista 
similar a la de 2012: amb la periodicitat trimestral de pagament, amb la possibilitat 
d'escollir efectiu o accions i amb la intenció de mantenir un import total dedicat a 
remuneració en el mateix nivell de l'any passat, al voltant dels 1.000 milions 
d'euros.”  
 
Atès que el nombre d'accions ha augmentat de manera considerable, aquest 
import suposa que la retribució per acció se situarà en 20 cèntims per acció, que 
implica una rendibilitat del 7,14% al preu actual. 
 
En aquest context, tant el president com el conseller delegat van agrair “als 
750.000 accionistes de CaixaBank la seva decisió de compartir aquest projecte a 
llarg termini” i van ressaltar que en l'últim any el nombre d'accionistes s'ha duplicat 
des dels 364.000 de desembre de 2011 als 750.000 d'un any després. 
 
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 
12.982 accionistes, titulars de 3.574.061.828 accions, representatives del 76,95% 
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. 
 


