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Nota informativa 
Resultats Gener‐Març 2010 

 

 Durant el primer trimestre s’han realitzat desinversions tàctiques per 
un valor de 494 milions d’euros. 

 Es redueix el deute net des del 26% al 24% del valor brut dels actius, 
per sota de l’objectiu establert (30%). 

 La cotització de la companyia s’ha revaloritzat un 11,35% en el primer 
trimestre  de  l’any  i  s’ha  superat  de  sobra  l’evolució  dels  índexs 
borsaris principals.  

Barcelona, 14 de maig del 2010 

Criteria  CaixaCorp,  el  grup  inversor  amb  participacions  a  empreses  financeres  i 
industrials  l’accionista de referència del qual és “la Caixa”, ha obtingut en el primer 
trimestre del 2010 un benefici net  consolidat de 464 milions d’euros,  la qual  cosa 
representa un increment del 12% respecte al mateix període de l’exercici 2009. 

El benefici  recurrent net  consolidat ha estat de 343 milions en aquest període, un 
17% menys  que  en  el mateix  trimestre  del  2009.  Aquesta  disminució  del  resultat 
recurrent net s’explica,  fonamentalment, perquè en el primer trimestre del 2009 es 
van meritar dividends de Telefónica per valor de 118 milions d’euros, mentre que en 
l’exercici 2010 s’han meritat el mes d’abril. Si s’eliminés aquest efecte temporal del 
registre  del  dividend  de  Telefónica,  el  benefici  recurrent  net  consolidat  hauria 
augmentat un 12% en aquest període.  

Ateses  les  incerteses borsàries  i econòmiques que  s’entreveien al començament de 
l’any  i amb  l’objectiu de cercar el màxim valor per a  l’accionista, Criteria ha realitzat 
una sèrie de desinversions tàctiques en alguna de les seves participades. Així, es van 
realitzar    vendes del 0,16% de  la participació  a Telefónica, del 0,86% a Repsol, del 
0,74% a Gas Natural i del 0,44% a Abertis.  

Com a conseqüència d’aquestes desinversions, s’ha registrat un resultat extraordinari 
net, en aquest primer trimestre de l’exercici, de 121 milions d’euros.  

Criteria obté un benefici net consolidat de 464 milions 
d’euros, amb un creixement del 12% 
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A més, per aquestes vendes s’ha obtingut un import total de 494 milions d’euros, que 
reflecteix  una  prima  del  17%  en  comparació  de  la  valoració  que  aquestes 
participacions venudes tindrien avui (13 de maig),  ja que es van aprofitar els millors 
moments del mercat per  realitzar‐les. Paral∙lelament,  i  seguint principis de màxima 
prudència,  l’import  obtingut  per  aquestes  vendes  ha  estat  destinat  a  reduir 
l’endeutament  de  la  companyia.  Així,  la  ràtio  d’endeutament  s’ha  vist  reduïda  del 
26%  del  valor  brut  dels  actius  a  l’acabament  del  2009  al  24%  el  31  de març,  un 
percentatge molt  inferior al 30% que  la companyia s’ha  imposat a sí mateixa com a 
objectiu.  Si  considerem  l’operació  en  curs  d’execució  d’Adeslas‐Agbar,  la  ràtio 
d’endeutament proforma seria del 26%.  

Pel  que  fa  a  la  resta  d’operacions  d’inversió  materialitzades  durant  el  primer 
trimestre del 2010, cal destacar l’ampliació de capital realitzada per The Bank of East 
Asia (BEA), que ha permès a Criteria d’assolir‐hi una participació del 14,9%. L’operació 
va  ser  executada  el  darrer  14  de  gener  i  va  suposar  un  desemborsament  de  331 
milions d’euros.  

La  implementació  de  l’estratègia  marcada  per  Criteria  basada  en  diversificar  la 
cartera  cap  a  participacions  bancàries  a  zones  amb  alt  potencial  de  creixement 
(Europa Central i de l’Est, Mèxic i Àsia), ha comportat que es diversifiqui el risc de les 
inversions,  protegint,  per  tant,  el  valor  de  Criteria.  Aquestes  participacions  han 
demostrat  tenir  un  millor  comportament  que  les  seves  comparables  en  aquests 
moments  d’inestabilitat  econòmica,  la  qual  cosa  s’ha  reconegut  en  l’evolució  dels 
seus  índexs  borsaris.  Això  ha  fet  possible  que  la  cartera  financera  de  Criteria 
representi, a  la  fi d’aquest primer  trimestre, un percentatge del 36% del valor brut 
dels  actius  de  la  companyia  (incloent‐hi  la  propera  materialització  de  l’operació 
Adeslas‐Agbar). Des de  la  sortida  a borsa  a  l’octubre del 2007,  aquest percentatge 
d’actius financers ha crescut 19 punts, i ha passat del 17% al 36% actual, amb la qual 
cosa s’ha complert l’estratègia de reequilibri de la composició dels actius.  

El valor net dels actius (NAV) de Criteria el 31 de març del 2010 assoleix els 17.215 
milions  d’euros.  Al  tancament  del  trimestre,  el  NAV  per  acció  se  situava  en 
5,12€/acció, en comparació dels 5,24€/acció del 31 de desembre del 2009. El valor 
brut dels actius (GAV) el 31 de març del 2010 és de 23.139 milions d’euros.   

La  cotització  de  Criteria  ha  evolucionat  de manera molt  positiva  durant  el  primer 
trimestre  del  2010  i  ha  superat  àmpliament  l’evolució  dels  índexs  de  referència 
principals. Criteria ha tancat el primer trimestre amb una cotització de 3,669€/acció i 
una revalorització de l’11,35% el 2010, mentre que les de l’Íbex‐35 i l’Eurostoxx50 han 
tingut una revalorització d’un ‐8,95% i un ‐1,14%, respectivament.  

Actualment,  Criteria  està  present  als  índexs  borsaris  principals:  l’Íbex‐35,  l’MSCI 
Europe  (Morgan  Stanley  Capital  International),  l’MSCI  Pan  Euro,  el  DJ  Stoxx  600, 
l’FTSEurofirst 300, el Dow  Jones Sustainability  Index,  l’Spain Titans 30  Index, el BCN 
Top Euro i l’FTSE4Good. 
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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; 
 
ANNEX I 
La cartera de participades de Criteria, el 31 de març del 2010, és la següent: 
 

Cartera serveis Cartera financera 
Gas Natural 35,69% Assegurador Banca internacional
Abertis 24,61% SegurCaixa Holding 100% Boursorama 20,85%
BME 5,01% GDS   67% GFInbursa  20,00% 
Agbar (1) 44,10% Serveis financers 

especialitzats 
Banco BPI 30,10%

Repsol 11,82% InverCaixa Gestión  100% BEA  14,96%
Telefónica(2) 5,00% CaixaRenting 100% Erste  Group 

Bank 
10,10%

Port Aventura 
Entertainment SA 

50%  FinConsum 100%

Mediterranea 
Beach&Golf Resort 

100% GestiCaixa 100%

 
(1) Entitat subjecta a una operació en curs, pendent de materialitzar, que situaria la participació entre el 15% i el 

25%. 
(2) Inclou un 0,93% afecte a contractes financers 

 
ANNEX II     

Compte de Pèrdues i Guanys consolidat resumit  

 
  Gener‐Març 

Milions d’euros 2010  2009  % Var

Rendiments nets per instruments de capital (DPV) 65  211 (69%)

Resultat net pel mètode de la participació 270  217 24%

Resultat net de les societats integrades pel mètode global 42  14 ‐

Despeses financeres netes (29)  (23) 26%

Despeses operatives netes (5)  (5) ‐

Resultat recurrent net* 343  414 (17%)

Resultat net venda de participacions i altres no recurrents 121  ‐ ‐

Resultat net atribuït a la Societat Dominant 464  414 12%

Nota: El Compte de Pèrdues i Guanys consolidat 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.  
* Sense tenir en compte l’efecte temporal de la meritació del dividend de Telefónica, el Resultat  Recurrent Net hauria estat de 
464 milions d’euros (+12%) i el Resultat net atribuït a la Societat Dominant, de 585 (+41%). 
 


