
Nota informativa 
Durant el primer semestre de l'any 

 

Criteria obté un benefici recurrent net consolidat de 
699 milions d'euros, amb un creixement del 25% 

 Els  ingressos per dividends  recurrents de  les empreses participades 
van augmentar un 44% fins a assolir els 684 milions d’euros. 

 La cotització de Criteria es va revaloritzar un 18,3% durant el primer 
semestre  de  l’any  i  va  superar  l'evolució  de  l'Íbex35  i  de 
l'EuroStoxx50. 

 Les  inversions netes realitzades per Criteria, des del gener del 2009, 
assoleixen els 1.495 milions d’euros. 

 

Barcelona, 31 de juliol del 2009 

Criteria  CaixaCorp,  el  grup  inversor  amb  participacions  a  empreses  financeres  i 
industrials  l’accionista de  referència del qual és  “la Caixa”, ha obtingut un benefici 
recurrent net consolidat de 699 milions d’euros, un 25% més que durant el mateix 
període de l'any anterior.  

La millora d’aquest resultat és deguda a  l'augment dels dividends percebuts per  les 
societats  classificades  com  a  "Disponibles  per  a  la  venda"  en  un  69%  i  a  que  les 
companyies associades han aportat un 14%. Així mateix, els resultats aportats per les 
companyies  dependents  han  disminuït  un  26%  a  causa,  fonamentalment,  de 
l’evolució  de  l’activitat  especialitzada  per  l’empitjorament  general  de  l’activitat 
econòmica.  

El valor net dels actius  (NAV) de Criteria el 30 de  juny del 2009 ascendeix a 14.823 
milions  d’euros.  A  l’acabament  del  primer  semestre  de  l’any,  el NAV  per  acció  se 
situava en 4,41€/acció en comparació dels 4,24€/acció del 31 de desembre del 2008.  

El valor brut dels actius  (GAV) és de 19.978 milions d'euros, un 9,79% més que els 
18.196 milions d'euros del 31 de desembre del 2008. El total de  la cartera financera 
de Criteria representa un 26% del valor brut dels actius de la companyia, és a dir, un 
9% més que a la data de sortida a borsa, el 10 d'octubre del 2007.  
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El  resultat  recurrent  net  individual  el  30  de  juny  de  2009  ha  augmentat  un  43% 
respecte del mateix període de l'exercici anterior, i ha arribat als 624 milions d'euros. 
Aquest major resultat és conseqüència de  l’increment en un 44% dels  ingressos per 
dividends recurrents percebuts per  les participades, que han arribat als 684 milions 
d’euros. En  termes  comparables, els dividends  recurrents per perímetre homogeni 
són un 13% superiors als de l’exercici 2008. 

El  resultat  no  recurrent  net  individual  ha  estat  de  220  milions  nets  d’imposts  i 
aquests  són  conseqüència,  bàsicament,  del  benefici  net  de  la  venda  de  l’1%  de  la 
participació  a  Telefónica  per  un  valor  de  215 milions  d’euros,  i  dels  dividends  no 
recurrents que  corresponen  al  repartiment de dividends extraordinaris d'Aigües de 
Barcelona per un  total de 105 milions d’euros,  i, en  sentit  contrari, de 100 milions 
d’euros nets d’imposts que resulten de les proves de deteriorament realitzades sobre 
la cartera de participacions del Grup. Per tant, el resultat net individual va assolir els 
844 milions d’euros, un 61% més que al primer semestre del 2008. 

El deute net a llarg termini de Criteria se situa durant el primer semestre del 2009 en 
5.155 milions d’euros, un 26% del GAV el 30 de juny del 2009.  

L’evolució a la borsa de Criteria supera la de l’Íbex35 i la de l’Eurostoxx50 

L’evolució  de  la  cotització  de  Criteria  respecte  dels  índexs  de  referència  principals 
durant el primer semestre del 2009, és millor que la dels índexs Íbex35 i Eurostoxx50. 
L’acció de Criteria es va revaloritzar un 18,3%, mentre que l’evolució d’aquests índexs 
va ser del 6,4% i del ‐1,9%, respectivament.  

Gestió activa de la cartera de Criteria  

Les  inversions netes  realitzades per Criteria, des del  gener del 2009,  són de 1.495 
milions d’euros. Aquesta xifra respon, fonamentalment, al desemborsament realitzat 
per Criteria  (1.313 milions d’euros) per a  l'ampliació duta a  terme per Gas Natural.  
Aquesta operació s’emmarca dins del procés d’adquisició d’Unión Fenosa, i correspon 
a la part proporcional de la participació de Criteria al capital social de Gas Natural.  

Dins  de  l'estratègia  d'incrementar  el  pes  del  sector  financer  a  la  cartera  d'actius, 
Criteria ha augmentat  la seva participació a Erste Group Bank del 4,9% al 5,1%. Així 
mateix,  destaca  la  signatura  d’un  Contracte  de  Col∙laboració  Preferent  amb 
l’accionista de  referència d’Erste Group Bank,  la  Fundació DIE ERSTE. Aquest acord 
regula les relacions entre aquests dos accionistes d'Erste Group, a més d’altres acords 
relatius a una col∙laboració empresarial entre els dos grups bancaris. Fruit d’aquest 
acord,  Juan María  Nin,  Director  General  de  “la  Caixa”  i  Vicepresident  de  Criteria 
CaixaCorp,  va  ser  escollit,  a  proposta  de  Criteria,  com  a membre  del  Consell  de 
Vigilància de Erste Group. 

Així mateix,  Criteria  ha  signat  diversos  acords  de  col∙laboració  de  negoci  amb  The 
Bank of East Asia (BEA), que té una posició estratègica forta al mercat bancari de  la 
Xina continental. Aquests acords contribuiran enormement a millorar els forts vincles 
comercials existents entre aquestes dues grans entitats. El Consell d’Administració de 
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BEA va aprovar el mes de juny passat el nomenament d’Isidre Fainé Casas, President 
de Criteria CaixaCorp, com a nou membre del Consell d’Administració de l’entitat de 
Hong Kong. 

Quant a  l’entitat portuguesa BPI, Criteria ha  seguit  reforçant‐hi  la  seva participació 
amb una inversió addicional del 0,72%, fins a assolir‐ne el 30,10% de participació.  

Pel que fa a Telefónica, Criteria ha venut 47 milions d'accions d’aquesta companyia, 
un 1% del capital, amb  la qual cosa s’ha obtingut una plusvàlua neta consolidada de 
265 milions d’euros, 215 milions d’euros a nivell individual. La participació de Criteria 
a  Telefónica  el  30  de  juny  del  2009  és  del  5,01%,  del  qual  un  1%  està  subjecte  a 
contractes  financers,  per  la  qual  cosa  no  existeixen  riscos  de  mercat  ni  drets 
econòmics. 

Política de dividends  

Criteria  té  previst  distribuir,  com  a mínim,  un  dividend  total  de  0,21  €/acció,  de 
manera  que  es  pugui  mantenir  un  dividend  recurrent  i  estable.  La  política  de 
dividends  de  Criteria  té  pensat  distribuir  prop  del  90%  del  benefici  net  individual 
distribuïble, excloent‐ne els resultats extraordinaris. 

El 27 de maig del 2009, es va repartir un dividend complementari de 6 cèntims d’euro 
per  acció  amb  càrrec  a  l’exercici  2008.  Inclosos  tots  els  dividends  amb  càrrec  al 
resultat  del  2008,  el  dividend  total    abonat  per  Criteria  als  seus  accionistes  és  de 
0,21€/acció,  cosa que  suposa una  rendibilitat  anual per dividend de prop del 7,5% 
sobre la base de la cotització al tancament de l’exercici 2008 i del 6,4% al tancament 
del primer semestre. 

Criteria qualificada amb un ràting ‘A’ a llarg termini 

El 27 de  juliol passat, Standard & Poor’s  (S&P) va concedir a Criteria CaixaCorp una 
qualificació creditícia ‘A’ amb perspectiva estable a llarg termini i ‘A‐1’ a curt termini.  

L’agència de qualificació atribueix la seva decisió a l’estructura conservadora i estable 
del  capital  de  Criteria,  a  la  seva  bona  flexibilitat  financera  i  a  la  composició  i  les 
característiques  de  la  qualitat  de  la  seva  cartera.  La  majoria  de  les  empreses 
cotitzades  en  què  participa  Criteria  són  líders  del  seu  sector  i  tenen  una  bona 
valoració creditícia. A més, tot i que moltes d’aquestes empreses tenen la seva seu a 
Espanya,  destaquen  pel  seu  alt  perfil  internacional.  S&P  afegeix  a  l’informe  que  la 
companyia  té previst  incrementar el seu pes en  inversions bancàries  internacionals, 
cosa  que  permetrà  la  construcció  de  la  plataforma  d’internacionalització  de  “la 
Caixa”.  

 

 

 

 3



Programa “Criteria amb els seus Accionistes”  

Criteria ha iniciat, durant aquest primer semestre de l’any, el Programa “Criteria amb 
els  seus  Accionistes”  que  inclou,  entre  d’altres  iniciatives,  reunions  entre  els 
accionistes  i  alguns  membres  de  l’equip  directiu  de  Criteria,  per  tal  d’explicar 
l’evolució  de  la  companyia  i  els  seus  plans  de  futur.  Fins  ara,  ja  s’han  celebrat 
trobades a Madrid, València, Barcelona  i Palma de Mallorca  i es preveu que al  llarg 
dels propers mesos tindran  lloc a Saragossa (30 de setembre), Bilbao (15 d’octubre), 
Lleida, Girona i Tarragona.   

Dins de  les  iniciatives que  s’inclouen en  aquest Programa, Criteria  va  inaugurar, el 
mes  d’abril  passat,  un  espai  a  les  seves  oficines  centrals  dedicat  exclusivament  a 
atendre de manera personalitzada els seus accionistes. Els inversors de la companyia 
podran  obtenir‐ne  informació  i  resoldre  els  seus  dubtes  amb  el  recolzament  de 
professionals que els atendran a l’Oficina de l’Accionista, mitjançant una cita prèvia.  

Criteria  també  ha  posat  a  disposició  dels  seus  accionistes  productes  i  ofertes 
exclusives  per  tal  de  reconèixer  la  seva  confiança  i  retribuir‐los  de  manera 
complementària mitjançant  l'oferta  d'un  conjunt  de  serveis  i  de  productes  únics  i 
avantatjosos per aquest col∙lectiu, a més de programes d'informació i de divulgació i 
d’altres  projectes  en  els  quals  s'està  treballant.  En  destaquen  els  acords  amb  Port 
Aventura i Telefónica.   

Canvis al Consell d’Administració 

El darrer 7 de maig,  Isidro Fainé va ser nomenat President de Criteria CaixaCorp, en 
substitució  de  Ricardo  Fornesa.  Així  mateix,  Juan  Mª  Nin  va  ser  nomenat 
Vicepresident de Criteria CaixaCorp. 

El Consell d’Administració de Criteria va acceptar, a la reunió del 30 de juliol passat, la 
renúncia de Manuel Raventós del seu càrrec de Conseller. Per cobrir aquesta vacant, 
es  va  acordar  el  nomenament  per  cooptació  de  Leopoldo  Rodés  Castañé  com  a 
Conseller dominical. 

 

 

Departament de Comunicació  
Criteria CaixaCorp 
Tel: + 34 93 411 75 23 / 75 15 / 75 17 ‐  93 409 21 21 
Correu electrònic:  
comunicacion@criteria.com; comunicacio@criteria.com; 
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ANNEX I 
La cartera de participades de Criteria, el 30 de juny del 2009, és la següent: 
 

Cartera Serveis Cartera Financera
Gas Natural 37,49%  Assegurador Banca Internacional 
Abertis 25,04%  SegurCaixa 

Holding 
100% Boursorama 20,93% 

BME 5,01%  GDS  67% GFInbursa  20,00% 
Agbar 44,10%  Serveis financers 

especialitzats 
BPI 30,10% 

Repsol 12,68%  InverCaixa 100% BEA  9,85% 
Telefónica(2) 5,01%  CaixaRenting 100% Erste  Group 

Bank 
5,09% 

Grup  Port 
Aventura 

100%  FinConsum 100%

    GestiCaixa 100%
 
(1) Un 1% mantingut a través de contractes financers 

 
ANNEX II 

Imports individuals i consolidats destacats a la nota de premsa 

  Gener‐Juny 
Milions d’euros 2009  2008  Var

Resultat recurrent net individual 624  435  43% 

Dividends recurrents individuals 684  474  44% 

Resultat no recurrent net  220  90  144% 

Resultat net individual 844  525  61% 

       

Resultat recurrent net consolidat 699  561  25% 

Notes: Aquesta informació ha estat elaborada utilitzant els principis comptables i les normes de valoració del Pla General de 

Comptabilitat vigent a Espanya, tot i que es presenta d'acord amb el model emprat per a la gestió de la societat. Informació no 

auditada. 
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ANNEX III 

Compte de pèrdues i guanys individual resumit  

 

  Gener‐Juny 
Milions d’euros 2009  2008  Var

Dividends recurrents 684  474  44% 

Despeses recurrents (14)  (14)  ‐ 

Resultat recurrent d’explotació 670  460  46% 

Resultat financer net (67)  (39)  72% 

Resultat recurrent   603  421  43% 

Imposts sobre beneficis 21  14  50% 

Resultat recurrent net  624  435  43% 

Resultat no recurrent net 220  90  144% 

Resultat net del període 844  525  61% 

Notes: Aquesta informació ha estat elaborada utilitzant els principis comptables i les normes de valoració del Pla General de 

Comptabilitat vigent a Espanya, tot i que es presenta d'acord amb el model emprat per a la gestió de la societat. Informació no 

auditada. 
 

Compte de pèrdues i guanys consolidat resumit  

  Gener‐Juny 
Milions d’euros 2009  2008 % Var

Rendiments nets per instruments de capital (DPV) 305  181 69%

Resultat net pel mètode de la participació 399  351 14%

Resultat net de les societats integrades pel mètode global 53  72 (26%)

Despeses operatives netes (58)  (43) 35%

Resultat net recurrent 699  561 25%

Resultat net venda de participacions i altres no recurrents 165  89 85%

Resultat net atribuït a la Societat Dominant 864  650 33%

Nota: El Compte de pèrdues i guanys consolidat que s’inclou a continuació està elaborat segons les Normes Internacionals 
d’informació financera, tot i que es presenta de conformitat amb el model utilitzat per a la gestió del Grup.  
 

 


	Imports individuals i consolidats destacats a la nota de premsa
	ANNEX III
	Compte de pèrdues i guanys individual resumit 
	Compte de pèrdues i guanys consolidat resumit 

