
 
 
 

 1

Nota informativa 

 
 
 
 André Azoulay, Jordi Gual i Andreas Treichl s’incorporen al Consell 

Assessor Internacional, presidit per Rodrigo Rato 

 

Barcelona, 9 d’octubre del 2009 

El Consell d’Administració de Criteria CaixaCorp ha acordat el pagament d’un dividend a 
compte amb càrrec a beneficis de l’exercici 2009 per un import brut de 0,10 euros per acció, 
que es farà efectiu a partir de l’1 de desembre. 

A la passada Junta General d’Accionistes, Criteria va anunciar la seva intenció de distribuir, 
com a mínim, un dividend total de 21 cèntims d’euro per acció amb càrrec a beneficis de 
l’exercici 2009, de manera que es mantingui un dividend recurrent i estable. El Consell 
d’Administració preveu que el dividend complementari es pagarà el mes de juny del 2010, un 
cop s’aprovi a la Junta de la companyia. 

El dividend total abonat per Criteria als seus accionistes, a càrrec de l’exercici 2008, va assolir 
la xifra total de 0,21 euros per acció, la qual cosa va suposar una rendibilitat anual per 
dividend de prop del 7,5% sobre la base de la cotització en el tancament de l’exercici d’aquell 
mateix any. 

Nous membres al Consell Assessor Internacional 

Al Consell d’Administració de Criteria s’ha informat, així mateix, sobre l’acceptació del 
nomenament per part dels tres nous membres del Consell Assessor Internacional, integrat per 
personalitats de reconeguda experiència en el món econòmic i financer que posseeixen un 
ampli coneixement dels mercats internacionals. Es tracta d’André Azoulay, Jordi Gual i 
Andreas Treichl. 

André Azoulay és conseller del rei del Marroc des del 1991. Ha contribuït a la posada en 
marxa d’importants programes de reforma econòmica i financera que han permès de 
consolidar els objectius i l’equilibri macroeconòmic del país. A més, ha promogut la inversió 
privada nacional i internacional per convertir-la en el motor de creixement de l’economia 
marroquina. També és membre del Grup d’Alt Nivell de l’Aliança de Civilitzacions de Nacions 
Unides i va ser elegit el març del 2008 president de la Fundació Euromediterrània Anna Lindh. 
El Sr. Azoulay va ocupar anteriorment diversos càrrecs de responsabilitat al grup bancari 
Paribas i cal destacar la seva contribució als esforços per restaurar la confiança entre el món 
arabomusulmà i l’occidental. 

Jordi Gual, economista en cap de la Caixa, és doctor en Economia per la Universitat de 
Califòrnia a Berkeley. El Sr. Gual va ser conseller econòmic de la Direcció General d’Afers 
Econòmics i Financers de la Comissió de les Comunitats Europees a Brussel·les, research 
fellow del Center for Economic Policy Research (CEPR, Londres) i doctor associat de l’Institut 
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d’Anàlisi Econòmica (CSIC, Barcelona). Actualment és professor d’Economia a IESE i 
sotsdirector general de la Caixa, on dirigeix el Departament d’Estudis i Anàlisi Econòmica. És 
autor de nombrosos llibres i articles sobre temes d’economia industrial, integració europea, 
economia internacional i sistema financer. 

Andreas Treichl, llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Viena, és actualment 
president i director general del Grup Erste, director general de la Fundació Die Erste i 
president del Consell de Supervisió de la Banca Comerciala Romana (Romania). Anteriorment 
va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat al Chase Manhattan Bank als Estats Units i a 
Europa, i en va ser el màxim responsable per a Àustria. El Sr. Treichl és també membre del 
Patronat del Museu d’Arts Aplicades de Viena i del Senat de la Universitat d’Economia i 
Administració d’Empreses de Viena. 

Després d’aquestes tres noves incorporacions, el Consell Assessor Internacional, presidit per 
Rodrigo Rato, està integrat per André Azoulay, Josep Maria Bricall, Jordi Gual, Ashok Khosla, 
Christian Pierret, John Reed i Andreas Treichl. 

 

Sobre Criteria CaixaCorp 

Criteria CaixaCorp (www.criteria.com) és un grup inversor amb participacions a empreses 
financeres i industrials. La companyia té “la Caixa” com a accionista de referència i cotitza al 
mercat continu de la borsa espanyola des del mes d’octubre del 2007. Criteria es caracteritza 
per apostar fermament per la internacionalització, la gestió activa de la seva cartera i el 
criteri de risc controlat, impulsant el creixement, el desenvolupament i la rendibilitat de les 
empreses a les quals participa. Criteria CaixaCorp posseeix la cartera de participacions 
empresarials més important d’Espanya en volum d’actius nets, amb un valor de 14.823 
milions d’euros el 30 de juny del 2009. Actualment Criteria forma part, entre d’altres, dels 
índexs Íbex 35, MSCI Europe (Morgan Stanley Capital International), MSCI Pan Euro, DJ Stoxx 
600, FTSEurofirst 300 , Dow Jones Sustainability Index i FTSE4Good. 
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