NOTA DE PREMSA

La Junta General de CaixaBank aprova
la gestió i els resultats de 2013


El president de CaixaBank, Isidre Fainé, ha destacat que “el Grup
afronta els reptes de 2014, l’últim any del Pla Estratègic actual,
havent complert gairebé la totalitat dels objectius que ens vam
plantejar a finals de 2010: hem reforçat el nostre lideratge comercial
a Espanya, som una entitat amb una de les millors ràtios de
solvència i liquiditat de tot Europa, i som líders en innovació”.



Per la seva part, el conseller delegat de CaixaBank, Joan Maria Nin,
ha subratllat que, en el període entre 2007 i 2013, “el Grup ha
focalitzat les seves prioritats estratègiques en dues grans línies:
créixer i reforçar la fortalesa financera, amb el suport de la qualitat
del servei i els valors corporatius de lideratge, confiança i
responsabilitat social”.



Tant el president com el conseller delegat han reiterat el compromís
de CaixaBank de mantenir una política de retribució a l’accionista
similar a la de 2013, i amb la intenció de dedicar uns 1.000 milions
d’euros a la seva remuneració.

Barcelona, 24 d’abril de 2014.- La Junta General Ordinària d'Accionistes de
CaixaBank ha aprovat avui la gestió i els resultats de l'exercici 2013. L'entitat
presidida per Isidre Fainé, i el conseller delegat de la qual és Joan Maria Nin, ha
obtingut el suport majoritari dels accionistes, que han aprovat la totalitat de les
propostes formulades pel Consell d'Administració pel que fa als assumptes
inclosos en l'Ordre del Dia de la convocatòria.
Davant la Junta General, Isidre Fainé, president de CaixaBank, ha assenyalat que
“el Grup afronta els reptes de 2014, l'últim any del Pla Estratègic actual, havent
complert gairebé la totalitat dels objectius que ens vam plantejar a finals de 2010:
hem reforçat el nostre lideratge comercial a Espanya, som una entitat amb una de
les millors ràtios de solvència i liquiditat de tot Europa, i som líders en innovació”.
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En aquest sentit, el president de CaixaBank ha explicat que “la solidesa del nostre
balanç ha estat una prioritat en un context en què mercats i supervisors han
continuat examinant amb especial cura la situació del sistema financer espanyol” i
s’ha mostrat convençut que “CaixaBank està en bona posició per afrontar les
proves del Banc Central Europeu abans d'assumir el rol de supervisor únic”.
Adaptar-se sent fidel als valors del Grup
En el seu discurs, Fainé ha insistit que “sortim molt reforçats” de la crisi i ha
destacar que “els nous reptes ens obligaran a adaptar-nos constantment, i sempre
sota la guia dels valors que han definit històricament el Grup: lideratge, confiança i
compromís social”.
Així, ha explicat que CaixaBank treballa “amb una extensa xarxa d'oficines, amb el
número just d'empleats i amb uns Serveis Centrals dels més reduïts entre els
grans bancs europeus. Aquest model ens atorga uns avantatge competitiu que
notarem especialment quan es consolidi la recuperació econòmica”.
Reactivació de l'economia
El president de CaixaBank ha anticipat que el futur estarà marcat per “una
reactivació de l'economia, un increment de la pressió competitiva amb l'aparició de
nous competidors internacionals, alguns d'ells possiblement provinents del sector
de les noves tecnologies, i un mercat espanyol i europeu que presentarà noves
oportunitats d'integració en l'àmbit de la Unió Bancària”.
En relació a l'entorn econòmic, Fainé ha explicat que “el sector extern continuarà
sent el motor principal de la recuperació, però per a 2014 també comptem amb
una contribució positiva del consum i de la inversió gràcies a la millora de la
confiança i, sobretot, a que l'economia espanyola ha començat a crear llocs de
treball, una fita que era absolutament necessària per començar a reduir la taxa
d'atur i iniciar un cercle virtuós que ens aporti més inversions i un major ritme de
creació de llocs de treball”.
Prioritats: créixer i reforçar la fortalesa financera
Joan Maria Nin, conseller delegat de CaixaBank, ha centrat part del seu discurs
davant la Junta General a detallar l'evolució financera de CaixaBank durant
l'exercici 2013.
Així, Joan Maria Nin ha explicat que, durant el període entre 2007 i 2013, “el Grup
ha focalitzat les seves prioritats estratègiques en dues grans línies: créixer i
reforçar la fortalesa financera, amb el suport de la qualitat del servei i els valors
corporatius de lideratge, confiança i responsabilitat social”.

“Dos Plans Estratègics, el del 2007-2010 i el del 2011-2014, van crear els
instruments necessaris per fer que el nostre fos un projecte líder, de creixement
solvent i de generació de valor”, ha assenyalat Joan Maria Nin, qui ha detallat que
“ara tenim un 30% més de clients, gestionem un 40% més de recursos i un 28%
més de crèdits, la liquiditat disponible s'ha multiplicat per 2,4 i la ràtio de solvència
ha passat del 8% el 2007 al 12,9% actual”.
Creixement eficient, solvent i rendible
Joan Maria Nin ha destacat que “2013 ha estat un bon exercici, un any en què
hem demostrat la nostra capacitat d'execució i d'adaptació a un entorn regulatori i
competitiu que ha tornat a ser molt exigent. Hem tornat a millorar la posició
competitiva gràcies a la culminació de les integracions tecnològiques de les
plataformes de Banca Cívica i del Banc de València, 5 en només 9 mesos”.
“En definitiva, en l'exercici 2013 hem fixat les bases per a un creixement eficient,
solvent i rendible que ens ha de permetre recuperar gradualment la rendibilitat en
el futur, després que s'estabilitzin l'entorn i les dotacions”, ha assegurat el
conseller delegat.
A més, Joan Maria Nin ha anticipat que “durant 2014 l'economia es mantindrà en
una zona d'inflexió, amb elements que posaran pressió al sistema financer i
centraran bona part dels nostres esforços: els baixos tipus d'interès i el
desapalancajament; un cost del risc encara elevat, afectat per la inèrcia de les
dotacions, i la gestió del capital davant els exercicis de valoració prèvia a l'entrada
del Mecanisme Únic de Supervisió”.
Mantenir la remuneració a l'accionista en 1.000 milions
Entre les propostes aprovades avui a la Junta General, s’ha decidit mantenir la
política trimestral de remuneració a l'accionista amb el sistema del Programa
Dividend/Acció.
Isidre Fainé ha destacat que l'acció de CaixaBank es va revalorar un 43,6% el
2013, un 19% més que la mitjana dels grans bancs espanyols i un 22,2% més que
l'Ibex35.
A més, Fainé ha anunciat, durant la Junta General, que CaixaBank mantindrà una
política de retribució a l'accionista similar a la del 2013: amb la periodicitat
trimestral de pagament i la retribució a l'accionista seguirà en el nivell dels 1.000
milions d'euros. A més, ha indicat que l'objectiu és “recuperar de manera
progressiva la remuneració en efectiu”.
Atès que el nombre d'accions ha augmentat, aquest import suposa que la
retribució per acció se situarà en 18 cèntims per acció, que implica una rendibilitat
del 4,1% al preu actual.

En aquest context, tant el president com el conseller delegat han agraït als
accionistes de CaixaBank la seva decisió de compartir aquest projecte a llarg
termini i han ressaltat que el nombre d'accionistes s'ha doblat en 6 anys i a finals
de 2013 sumaven 735.000 accionistes.
A més, la Junta General ha aprovat el nomenament d'Amparo Moraleda i Antonio
Sáinz de Vicuña com nous consellers de CaixaBank i ha reelegit David K.P. Li,
Alain Minc i Juan Rosell com a consellers.
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
10.007 accionistes, titulars de 4.057.151.107 accions, representatives del 75,1%
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.

