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En el plano político e institucional también se han logrado avances importantes,
entre los cuales destacan los progresos en
materia fiscal en EE. UU. o la publicación
de la hoja de ruta para la evaluación de
la banca europea por parte del BCE. Sin
embargo, la recuperación sigue teniendo desafíos importantes. En los países
emergentes, la necesidad de reformas y
los desequilibrios por cuenta corriente
de algunos de ellos; en EE. UU., la negociación fiscal aplazada y la normalización
monetaria; y en la zona euro, el desapalancamiento, las reformas estructurales y
la complejidad del proceso para reforzar
las instituciones de la UEM.
En este escenario de gradual recuperación
de la economía global, destaca la salida de
la recesión de la economía española. El ligero avance del PIB en el tercer trimestre
de 2013 (0,1% intertrimestral) pone fin
a nueve trimestres consecutivos de contracción que, sumados a la primera recesión de 2008-2009, han reducido el PIB
en un 7% respecto a su nivel de 2008. A
tenor de los datos de actividad recientes,

CAIXAbank
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Crecen las exportaciones
Por ahora, la demanda externa ha sido el
principal apoyo del proceso de recuperación. El buen comportamiento del sector
exterior se sustenta tanto en la buena
evolución de las exportaciones de bienes
como de servicios. El mejor ejemplo de
ello es la notable corrección del déficit por
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La innovació,
pilar bàsic del creixement
de CaixaBank

Ser capdavanters en innovació,
amb creativitat i anticipació
és un dels valors estratègics
de CaixaBank i un pilar bàsic
de la seva cultura corporativa.
Identificar els avantatges que
ofereix la tecnologia juntament
amb els canvis socials que es
produeixen no només millora
la posició de CaixaBank en els
negocis actuals, sinó que permet
a l’entitat anticipar-se a noves
oportunitats.

Noves formes de relació amb els clients més enllà de
l’oficina i l’ús de dades per millorar la presa de decisions o d’eines socials per optimitzar la comunicació i
la productivitat són algunes de les prioritats del model
d’innovació de CaixaBank. Per aconseguir-ho, es treballa en estreta col·laboració amb diferents instituts,
organitzacions i empreses capdavanteres de diversos
sectors per tal d’absorbir les tendències que acabaran
convertint-se en negoci, identificar tecnologies emergents, provar nous conceptes o accedir a idees i models
de negoci disruptius.
Amb un model obert i participatiu, el coneixement i les
idees internes i externes a l’entitat flueixen i es relacionen per anticipar noves oportunitats. Per aquest motiu,
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CaixaBank, el banc més innovador del món

dues vegades en els últims 3 anys
L’aposta de CaixaBank per la innovació ha rebut
nombrosos reconeixements. El més recent va
arribar el passat mes de novembre, quan l’entitat
va aconseguir el premi al banc més innovador del
món, atorgat en l’edició 2013 dels Global Banking
Innovation Awards. Aquests guardons estan
promoguts pel Bank Administration Institute (BAI)
i Finacle, i premien anualment els millors bancs
internacionals en innovació. CaixaBank ja va rebre la
distinció com a banc més innovador l’any 2011.

Pioners
CaixaBank ha rebut també el premi a la
millor innovació en productes i serveis per
la creació de l’aplicació mòbil SegurCaixa
Auto per a la gestió d’assegurances
d’automòbil. Aquest desenvolupament,
pioner en el sector, ofereix un servei de
geolocalització en cas d’accident per agilitar
la comunicació amb els tallers i, si cal,
enviar ajuda. Aquest guardó s’ha concedit
ex aequo amb el banc coreà HanaBank.

CaixaBank ha engegat diverses iniciatives per conèixer
de primera mà tant les idees dels clients com les dels
seus empleats. Els primers poden aportar les seves a
través de la plataforma Inspira’ns, que va rebre el 2012
més de 41.000 visites i 500 aportacions relacionades
amb nous serveis per a caixers, Internet i banca mòbil.
Per la seva banda, els empleats poden comunicar-se en
línia entre ells a través de Connecta i de l’espai virtual
Innova, que proposa debats sobre temes concrets de
l’entitat financera, proves de producte o l’opció d’exposar les seves idees lliurement. En els seus primers
nou mesos de vida, Innova ha registrat més de 20.000
accessos per aportar idees.
La plataforma Inspira’ns i l’espai virtual Innova es van
crear amb un convenciment clar: la innovació només és
possible amb la col·laboració de tothom.

Un club selecte
Només sis entitats
financeres de tot el món
han estat premiades
als Global Banking
Innovation Awards
2013. En aquesta edició,
aspiraven als premis
200 candidatures
procedents de 30
països.

altres Premis internacionals
aconseguits el 2013
Novembre 2013
‘The Banker’, Best
Bank of the Year 2013

Millor banc a Espanya de
l’any 2013

setembre 2013
Innovation in
Technology and
Transaction Banking
Awards 2013
Green IT Award

Octubre 2013
PWM/The Banker Global Private Banking
Awards
Green IT Award en
Banca Privada

PBI’s 23rd Annual
Awards

Premi al model de negoci
més innovador en Banca
Privada

EFMA Accenture
Innovation Awards
2013
Premi a la innovació
global

Juliol 2013
Euromoney Awards for
Excelleence
Millor banc a Espanya
2013
Millor banc minorista en
innovació tecnològica

Global Finance World’s
Best Internet Bank
Award
Millor banc a Internet a
Espanya 2013
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Resultats gener-setembre 2013

CaixaBank obté un benefici
de 458 milions d’euros

i eleva la seva solvència fins al 12,5% de ‘core capital’
CaixaBank va obtenir un resultat net atribuït de 458 milions d’euros en els
nou primers mesos del 2013. El compte de resultats incorpora les integracions
comptables de Banca Cívica i de Banc de València i mostra una generació
sostinguda dels ingressos del negoci bancari i les participades, una política
estricta per a la reducció de la despesa amb consecució anticipada de sinergies i
una elevada prudència en la gestió i cobertura dels riscos.

Principals magnituds de CaixaBank en el
període gener-setembre 2013:
A més de l’augment del benefici i el reforç de la
solvència, en els resultats de CaixaBank per al
període gener-setembre 2013 destaquen:

Sòlida generació de resultats. En un entorn complex i exigent, el marge brut de
l’entitat va aconseguir els 5.276 milions
en els nou primers mesos del 2013, un
2,6% més que en el mateix període de
l’any passat.
Reforç del lideratge al mercat espanyol
amb 13,7 milions de clients: 27 de cada
100 espanyols són clients de CaixaBank.
Excel·lent nivell de liquiditat: 66.289 milions d’euros.
Gestió activa del risc de crèdit. Amb la
nova classificació de les operacions refinançades, la ràtio de morositat se situa
en l’11,40%, per sota de la mitjana del
sector (12,68% al setembre), i la ràtio de
cobertura en el 65%.
El total de sanejaments i dotacions puja
a 5.956 milions d’euros. A més, l’entitat
va cobrir al juny l’impacte dels nous criteris de classificació i provisió de les operacions refinançades.
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Resum del compte de resultats
(gener-setembre 2013)
En milions d’euros
	gener-SET. 2013	Variació (%)*

Marge d’interessos
Marge brut
Resultat abans d’impostos

2.936
5.276
79

3,2
2,6
–

Resultat atribuït al Grup

458

164,5

excel·lent nivell de liquiditat
En milions d’euros

15,2%
53.092
17.462
35.630

Des. 12
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i
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S’e fo u bt r a tat
la e d tu osi nté
%
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Com a % del
total d’actius

19,3%
66.289
21.831

Liquiditat
en balanç

44.458

Disponible
pòlissa BCE

SEt. 13

ràtios de morositat i cobertura
Ràtio de morositat
dubtosos en milions d’euros
Crèdits
refinançats

20.348
BCIV

20.150

22.525

25.876

25.703

3.287

BdV 1.995

11,40% Ràtio de morositat

11.811

20.530

3T12

63%

~80% Amb col·lateral
~5.800 M€ Subjectiu (23% del total)

8.537

4T12

1T13

Ràtio de cobertura
77%

2T13

3T13
16.612 M€ Total de provisions de crèdit

66%

63%

6,69% Sense promotors immobiliaris

22.589

65%

Inclouen:
~4.400 M€ Provisions genèriques

Evolució del ‘core capital’ Basilea 2,5
ó
ci ri
a
p
a
i
ic nd ció l
t
e
a
A n c a l i t z p i ta
l im a
de pt de c
o
d’

*Respecte
del mateix
període 2012

En %

12,5%
11,0%

Core capital
APR

Des. 12

SEt. 13

17.653 M€
161.200 M€

17.683 M€
141.425 M€

‘Core capital’
Basilea III Fully
Loaded
(Set. 13)
8,3%
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Remuneració a l’Accionista
La Junta General d’Accionistes 2013 de CaixaBank va aprovar destinar la quantitat
de 0,20 euros per acció a la retribució dels seus Accionistes en l’exercici 2013.
L’entitat manté l’objectiu de retribuir de forma trimestral, amb la possibilitat
d’escollir entre efectiu o accions (Programa CaixaBank Dividend/Acció).
Programa CaixaBank Dividend/Acció
Per a alguns o la totalitat dels pagaments*, l’Accionista podrà triar entre rebre
accions procedents d’una ampliació de capital, efectiu per la venda dels drets
vinculats a aquesta ampliació o una combinació de tots dos.

Calendari de remuneració (pagaments trimestrals)
5 c€/
acció
PAGAt

Setembre 2013
desembre 2013

5 c€/
acció
PAGAt

5 c€/
acció

MARç 2014

Programa CaixaBank Dividend/Acció

a

(Opció per defecte)

B

Remuneració en efectiu

Remuneració en accions
Rebre accions d’una
ampliació de capital alliberada

sense retenció fiscal

Rebre efectiu de la venda al
mercat dels drets d’assignació
gratuïta assignats en l’ampliació

sense retenció fiscal

Per exercir qualsevol d’aquestes 2 opcions,
contacti amb la seva entitat dipositària

JUNy 2014

5 c€/
acció

*Els pagaments descrits, així com la possible aplicació en cada cas del
Programa CaixaBank Dividend/Acció, estan subjectes a les aprovacions
formals corresponents.

C

Remuneració en efectiu
Rebre efectiu de la venda dels drets
d’assignació gratuïta a CaixaBank al
preu fixat en l’ampliació

amb retenció fiscal

rendibilitat de l’acció
La rendibilitat per dividend de l’acció de CaixaBank se situa en el 5,72%
(cotització a 6 de desembre de 2013). Aquesta rendibilitat s’obté en dividir
el dividend anual del 2013 entre la cotització al tancament del mercat del dia esmentat.
CaixaBank és el segon banc en rendibilitat per dividend.
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conferència de Joan Maria Nin
a Harvard Business School

de la gestió de CaixaBank
en temps de crisi
El vicepresident i conseller
delegat de CaixaBank, Joan
Maria Nin, va explicar el passat
mes de novembre davant d’un
nombrós grup d’executius de 48
països del General Management
Program de la Harvard Business
School (Boston, EUA) els
reptes de gestionar una entitat
financera en temps de crisi.

Sota el titulo de Driving
transformational change
in a turbulent context, Joan
Maria Nin va repassar l’actual context macroeconòmic del mercat espanyol;
la reestructuració duta a
terme al sector financer; i
les principals fites de CaixaBank dins d’aquest context
per afrontar una situació
de crisi.

Amb la premissa que un
context difícil fomenta el
canvi, Joan Maria Nin va
afirmar que hem d’aprendre a acceptar la incertesa i
la necessitat de canvi constant. Així mateix, Nin va explicar que les prioritats de
CaixaBank s’han materialitzat en 5 grans palanques de
canvi internes i transversals
(veure gràfic a la pàgina següent).

“Hem d’aprendre a
acceptar la incertesa i
la necessitat de canvi
constant”

cinc grans palanques de canvi

desembre 2013
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Les persones
La clau per a CaixaBank és
aconseguir el millor talent i la seva
capacitat per retenir-lo, ja que els
que diferencien l’entitat són les
persones que la representen.

L’estructura corporativa
CaixaBank considera que l’estructura de
l’entitat ha de respondre amb agilitat
tant a les necessitats del client com a
les exigències que implica el fet de ser
una societat cotitzada.

3

4

El model operatiu (funcions i
processos)
L’èmfasi se centra en la generació
de valor. S’eliminen aquells
processos que no afegeixen
valor, la qual cosa comporta una
reducció de costos i un augment
de la productivitat. Gràcies a la
digitalització de processos, per
exemple, les sucursals passen a
poder dedicar un 75% del temps
a funcions comercials, enfront del
50% dedicat l’any 2007.

innovació
CaixaBank entén la innovació com un
element clau per millorar la productivitat
i el servei al client. S’estableix una estratègia multicanal i una automatització de
la feina per optimitzar recursos i agilitar el
servei. El 90% de les transaccions passen
a fer-se per via electrònica. S’apliquen noves tecnologies de pagament (Contactless
i tecnologies NFC, cupons de descompte a
través del mòbil, etc.).

5

Cultura corporativa
CaixaBank compta amb una forta
cultura corporativa que, alhora,
està oberta a noves idees. Això
li permet superar la resistència
al canvi, intrínseca a tot procés
de transformació. Aplicació d’un
model de lideratge innovador,
definit pel fet de ser capdavanters
en idees amb un valor afegit.

Tota transformació ha de basar-se en
una visió i unes prioritats estratègiques
clares executades a través de palanques
transversals (en el nostre cas: persones,
l’estructura corporativa, la redefinició
de funcions i processos, la innovació i la
cultura corporativa).
Perquè aquesta transformació sigui
efectiva ha de recolzar-se en l’anticipació
i l’execució.

El nou paradigma
canvis a l’entorn
econòmic, competitiu
i regulador
La crisi del sector financer
que ha acompanyat la crisi
econòmica ha provocat un
procés de reestructuració i
ajustos de capacitat (entre
el 2008 i el 2013 es va reduir
el 21,1% el nombre d’oficines i el 17,8% el dels llocs
de treball de la banca).

canvis en la
relació amb
el client de
les entitats
financeres

En aquest context,
les claus de l’èxit del
Grup “la Caixa” es
basen en l’anticipació i
l’execució

Davant la menor
reputació del sector
i el pes més gran
d’Internet i la banca
mòbil, la resposta és: confiança,
qualitat de servei i
innovació.

L’entitat s’ha fixat com a
objectiu el creixement sostenible a llarg termini; per això
ha implementat des del 2007
dos plans estratègics: 20072010 Lideratge en banca comercial i 2011-2014 Marcant
la diferència.

CaixaBank s’ha
convertit en el
líder del mercat
espanyol en
els principals
productes
minoristes

La transformació
s’ha basat en
una visió i
unes prioritats
estratègiques
clares

Creixement eficient i
14,7% quota de mercat rendible unit a una
més gran qualitat del
13,7 milions de clients
servei.
(27,4% de penetració)
12,5% core capital
(Basilea II)
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Espanya abandona la recessió

2008

2009

2010

2011

2012

Les dades de conjuntura recents generen més optimisme: el ritme
d’activitat s’està accelerant a les diferents regions del món. El millor
to econòmic s’explica, en part, per l’ampliació de les polítiques
monetàries expansives: la Fed ha ajornat l’inici de la reducció
d’estímuls, el Banc del Japó continua amb el seu pla de compra
d’actius i el BCE ha retallat tipus.
A nivell polític i institucional també s’han
aconseguit avanços importants, entre els
quals destaquen els progressos en matèria fiscal als EUA o la publicació del full
de ruta per a l’avaluació de la banca europea per part del BCE. No obstant això,
la recuperació segueix tenint desafiaments importants. Als països emergents,
la necessitat de reformes i els desequilibris per compte corrent d’alguns d’ells;
als EUA, la negociació fiscal ajornada i la
normalització monetària; i a la zona euro,
el despalanquejament, les reformes estructurals i la complexitat del procés per
reforçar les institucions de la UEM.
En aquest escenari de recuperació gradual de l’economia global, destaca la
sortida de la recessió de l’economia espanyola. El lleuger avanç del PIB en el
tercer trimestre del 2013 (0,1% intertrimestral) posa fi a nou trimestres consecutius de contracció que, sumats a
la primera recessió del 2008-2009, han
reduït el PIB en un 7% respecte del seu
nivell del 2008. D’acord amb les dades
d’activitat recents, el creixement s’allar-

garà durant el quart trimestre de forma
moderada, al voltant del 0,2% intertrimestral. Així, l’índex PMI de manufactures d’octubre mostra signes d’estabilització en valors a partir dels quals
s’acostuma a créixer. Igualment, l’índex
de producció industrial assenyala una
clara tendència creixent impulsada sobretot pels béns d’equipament.
Creixen les exportacions
Ara com ara, la demanda externa ha estat el principal suport del procés de recuperació. El bon comportament del sector
exterior s’explica tant per la bona evolució de les exportacions de béns com de
serveis. El millor exemple d’això és la
notable correcció del dèficit per compte
corrent, que ha passat del 10% del PIB el
2007 a un superàvit del 0,7% en el segon
trimestre del 2013. A més, la recuperació dels principals països de la zona euro,
principal destinació de les exportacions
espanyoles, ajudarà a mantenir el suport
del sector exterior al creixement de l’activitat econòmica.

ACTUALItAt 11

desembre 2013

font: ”la Caixa”
Research a partir de
dades de l’INE

Per consolidar taxes de creixement moderades, és imprescindible que la demanda interna guanyi tracció. En aquest
sentit, les dades més recents són relativament esperançadores. El mercat de
treball, per exemple, va registrar a l’octubre la seva millor dada des del 2007 en
termes d’afiliació, alhora que el nombre
d’aturats descendia un 0,5% interanual,
la primera taxa negativa des de maig del
2007. L’estabilització del mercat laboral
és el primer pas perquè la confiança es
recuperi. De moment, les vendes minoristes ja mostren una millora notable
i al setembre van abandonar les taxes
de creixement negatives per avançar un
2,2%. Cal destacar que, des de novembre del 2007, només al juny del 2010
es va presentar una taxa de creixement
positiva.
La millora de la confiança en la capacitat
de creixement de l’economia espanyola
també es percep en els fluxos de capital
estrangers. El descens de la prima de risc
i les importants entrades de capitals en
forma d’inversió estrangera directa i in-

%

Milers
100

4,0

50

2,0

0

0,0

Variació mensual dades corregides de
variació estacional
Taxa de variació interanual (esc. dreta)

versió en cartera conviden a l’optimisme
contingut. De totes maneres, cal tenir
en compte que la recuperació encara es
troba en una fase incipient i, per tant,
fràgil. La implementació de l’agenda de
reformes, que de moment està ajudant a
recuperar la confiança internacional, no
pot decaure. Per assegurar que aquests
senyals incipients però encoratjadors es
consolidin, l’FMI recomana seguir flexibilitzant el mercat de treball, millorar la
competitivitat de les empreses i millorar
l’entorn de negocis. Només així s’assoliran les bases d’una economia moderna
amb capacitat de créixer.

La implementació
de l’agenda de
reformes, que
de moment
està ajudant
a recuperar
la confiança
internacional, no
pot decaure

font: ”la
Caixa”
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Isidre Fainé presenta el
document ‘Espanya emprèn
i exporta’, que assenyala
que el nostre país inicia la senda
de la recuperació
El president de CaixaBank, Isidre Fainé, va presentar el 15
d’octubre l’informe Espanya emprèn i exporta, elaborat pel Consell
Empresarial per a la Competitivitat (CEC). El document recull les
fortaleses que sustenten la fiabilitat i solvència de l’economia
espanyola.

Durant la seva presentació, Isidre Fainé ha
destacat que “la recuperació econòmica
a Espanya compta amb importants signes
positius, com el sector exterior, que
segueix sent el motor de la recuperació, i la
competitivitat de les empreses, que segueix
millorant a bon ritme. De la mateixa manera,
el creixement de les exportacions, que s’està
obrint a noves zones geogràfiques, s’ha
convertit en un element clau per al país”.
En la seva al·locució, el president de
CaixaBank ha apuntat que hi ha altres senyals
que estan ajudant a la recuperació, com són
l’estabilització del mercat laboral, el descens
de la prima de risc i el retorn de la inversió
estrangera, que torna a confiar en Espanya.
Així mateix, pel que fa al sector immobiliari,
el president ha assenyalat que el preu de

l’habitatge continua corregint el 2013 i la fase
d’estabilització a Espanya està cada vegada
més propera.
Millora la solvència
D’altra banda, Isidre Fainé va afirmar que
l’esforç realitzat per al sanejament del
sector financer ha suposat una millora
generalitzada en la solvència de les entitats.
Segons la seva opinió, el descens dels
costos, el reconeixement de la morositat i la
menor dependència del BCE ajudaran a la
consolidació del sector, tot i que les entitats
financeres espanyoles encara s’enfronten
a “importants reptes, com els canvis i les
incerteses regulatòries, el tracte no unificat
de les provisions a Europa i la pressió sobre la
rendibilitat en els comptes”.
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Bones perspectives
per al nostre país
En línia amb les conclusions de l’informe Espanya, un país d’oportunitats, presentat a l’abril, el CEC es
reafirma en les bones perspectives
econòmiques per al nostre país. Per
aquest motiu, ha posat en marxa
una gira per 11 ciutats per difondre
el document Espanya emprèn i exporta, en el qual es recullen les fortaleses que sustenten la fiabilitat i
solvència de l’economia espanyola.
Segons aquest estudi, el dinamisme
del sector exportador, la millora cíclica mundial i les reformes realitzades des de l’inici de la crisi han fet
possible que l’economia espanyola
hagi aconseguit en el segon trimestre d’aquest any un punt d’inflexió.
En aquest sentit, els indicadors corroboren aquesta millora amb la previsió d’un creixement positiu en el
tercer trimestre d’aquest any, que
s’accelerarà gradualment durant
l’any 2014 fins a assolir un increment proper a l’1 %.
La diferència amb anys anteriors,
segons explica l’informe, està en la
demanda interna, especialment en
el consum i en la inversió en béns
d’equipament, que mostraran, per
primera vegada des de l’inici de la
crisi, taxes de creixement positiu,
cosa que impactarà en la creació
d’ocupació durant la segona meitat
de l’any que ve.

Reptes de futur
Isidre Fainé ha explicat que “Espanya té
per davant importants reptes, com crear
ocupació i continuar amb el procés de
despalanquejament, de manera que s’ha de
mantenir el pols reformista i fer un ajust fiscal
ineludible perquè el deute públic se situï al
voltant del 100% del PIB”. El president de
CaixaBank ha ressaltat com a reptes de futur
que “s’ha de continuar el camí de les reformes,
treballar units per tornar a recuperar la
credibilitat i aconseguir inspirar confiança tant
dins com fora d’Espanya”.

“S’ha de continuar el camí de
les reformes, treballar units per
tornar a recuperar la credibilitat
i inspirar confiança”

“El creixement de les
exportacions s’ha convertit en
un element clau per al país”
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per acompanyar els clients
a Llatinoamèrica i el marroc

CaixaBank obre
oficines a Santiago
de Xile i Tànger
CaixaBank amplia la seva presència al Marroc amb l’obertura de la seva
segona oficina operativa al país, en aquest cas a la ciutat de Tànger, i obre
a Santiago de Xile una oficina de representació que donarà suport a les
empreses espanyoles a Xile, el Perú, l’Argentina i l’Uruguai.

CaixaBank, el banc més gran del mercat
espanyol per quota de mercat i un dels
deu bancs més grans de la zona euro per
capitalització borsària, amplia la seva presència al Marroc mitjançant l’obertura a
Tànger de la seva segona oficina operativa
al país, on l’entitat ja disposa de sucursal a
Casablanca des de fa quatre anys. A través
de la nova oficina a Tànger la sucursal del
Marroc completa la seva presència a la
zona nord del país, oferint assessorament,
finançament i serveis bancaris a filials
d’empreses espanyoles, filials de multinacionals i empreses espanyoles amb activitat comercial amb el Marroc.
Per la seva banda, l’oficina de representació de Santiago de Xile donarà suport a
les empreses espanyoles en el seu procés
d’instal·lació i en els seus negocis a Xile, el
Perú, l’Argentina i l’Uruguai, en particular
en les seves necessitats financeres i les
seves relacions amb la banca de la regió.
Així mateix, mantindrà una relació estreta i
directa amb els bancs locals amb la finalitat
de captar més negoci en comerç exterior i
oferir un millor servei als clients. L’oficina
també estudiarà i avaluarà el mercat local

per poder informar els seus clients corporatius sobre oportunitats de negoci al país i
establirà contacte amb els fons d’inversió i
els grans grups de la regió per desenvolupar
oportunitats de negoci amb les participades.
Aposta ferma pel Marroc
L’obertura de la segona oficina operativa de
CaixaBank al Marroc, el country manager de la
qual és Ali Kadiri, és un pas més de l’entitat per
fomentar i donar suport a les relacions entre
el Marroc i Espanya. Actualment, hi ha més de
900 empreses espanyoles instal·lades en diferents sectors productius de l’economia marroquina, un 25% d’elles a la regió de Tànger.
Joan Maria Nin, conseller delegat de CaixaBank,
remarca l’aposta de l’entitat d’acompanyar el client allà on els necessiti, especialment en aquells
països amb un alt potencial de creixement, com
és el cas del Marroc. Amb l’obertura de l’oficina
de Tànger, l’entitat podrà oferir els seus serveis
de manera propera a la zona nord del país, on
operen més de 250 empreses espanyoles.
Llatinoamèrica, zona de expansió natural
d’empreses espanyoles
Xile, el Perú, l’Uruguai i l’Argentina estan en
ple creixement econòmic i són un centre d’intercanvi entre Europa i Amèrica. Estan desen-
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Espanya, primer
client i proveïdor del
marroc
Les exportacions espanyoles
al país magribí van créixer un
28% el 2012, xifra que triplica
el creixement europeu. El
Marroc s’ha convertit en la
segona destinació principal
de les exportacions espanyoles, fora de la Unió Europea,
amb 18.839 empreses que
van exportar a aquest país al
llarg del 2012.
La nova oficina operativa de
Tànger ofereix als seus clients
suport específic en:
Finançament.
• Serveis bancaris: cobraments, pagaments, gestió
de liquiditat i operativa
Forex.
• Operativa de comerç exterior.
• Avals i garanties.
• Banca en línia.

xile, el país amb més acords comercials del món
Espanya és el segon país amb
més inversió a Xile, una de
les economies més obertes
del món (comparable amb
Singapur) i el país amb més
acords comercials internacionals del món (59.)
L’oficina de representació de
CaixaBank a Santiago de Xile
ofereix als seus clients suport
específic en:

• Garanties.

• Àmplia experiència
als sectors d’obra
• Procediment molt
pública i privada,
àgil de cotització,
subministraments
negociació de textos
públics.
i emissió.
• Contacte directe amb
• Comptem amb el
els equips Comex de
suport dels princitots els bancs.
pals bancs del país.
• Agilització de
• Crèdits
tràmits i resolució
documentaris.
d’incidències.

volupant les seves infraestructures i presenten una demanda elevada en béns de consum
i d’equipament de tot tipus.
Llatinoamèrica en general i el Con Sud en
particular és la zona d’expansió natural de les
empreses espanyoles. I la vocació de servei de
CaixaBank l’ha portat a voler estar més a prop
dels seus clients. La presència d’empreses espanyoles és especialment rellevant a Xile, on es
calcula que n’hi ha instal·lades més de 1.500,
seguit de prop pel Perú, que ha experimentat
un gran creixement. En tots dos països s’espera

• Gestions directes amb
empreses xilenes.
• Possibilitat de finançar
a l’exportador xilè
com a suport a la
negociació de l’importador espanyol.
• Introducció banca
local.
• Assessorament
general mercat.

una consolidació de la tendència a causa del
procés d’unificació de mercat als països agrupats en l’Aliança de Pacífic (Xile, el Perú, Colòmbia i Mèxic). L’Argentina i l’Uruguai formen
part de l’un altre gran bloc comercial de Llatinoamèrica, Mercosur (juntament amb el Brasil,
Veneçuela i el Paraguai). L’Uruguai està beneficiant-se d’un procés de consolidació institucional i serveix de plataforma per a les empreses
que volen accedir a Mercosur. La importància
relativa de l’empresa espanyola a l’Argentina
continua sent molt rellevant.
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CaixaBank llança un “Mur” 2.0 per potenciar el
creixement en banca d’empreses

Innovació i
novetats
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CaixaBank ha engegat un “Mur”
d’empreses, un servei únic en
el negoci de banca d’empreses
del sector financer espanyol
que funciona de manera similar al “Mur” de missatges de
Facebook i que permet a les
empreses i als gestors de CaixaBank mantenir una comunicació
totalment segura.
El “Mur” està disponible per als
clients dels centres d’empresa
de CaixaBank des de Línia Oberta, el canal de banca online de
l’entitat. Per facilitar encara més
la interacció, el “Mur” també
ofereix la possibilitat de fer
videotrucades. Cada empresa té
un únic “Mur”, però pot haver-hi
diversos usuaris de la mateixa
companyia autoritzats per utilitzar-lo, ja que així es permet
l’accés dels diferents empleats
que tenen relació amb l’entitat.
D’altra banda, com que està
situat al canal online Línia Oberta, totes les comunicacions i
documents compartits al “Mur”
són completament confidenci-

als. Només l’empresa client i el
gestor de banca d’empreses hi
tenen accés.
El “Mur” facilita la comunicació
entre client i gestor, però també
contribueix a millorar l’eficiència: com la tecnologia permet
compartir i firmar documents a
distància de manera segura, les
tasques d’arxiu i recerca de la
documentació queden automatitzades. Això optimitza la feina
diària d’empreses i gestors bancaris i afegeix garanties addicionals de seguretat.

Més de 170 empreses a la jornada
“Porta a l’Exterior” de CaixaBank
La jornada “Porta a l’Exterior” de CaixaBank va congregar el passat 30 d’octubre,
a la Llotja de Mar de Barcelona, més de
170 empreses catalanes, totes elles interessades a dotar al seu negoci d’una
dimensió internacional, conèixer nous
mercats i promoure activitats de comerç
exterior.

Al llarg de la jornada, que compleix la seva VI
edició a Barcelona, les empreses assistents es
van entrevistar amb els representants de la
xarxa internacional de CaixaBank a Algèria, el
Marroc, Colòmbia, Xile, l’Índia, la Xina, Egipte,
Turquia, Singapur, Mèxic, Portugal i els Emirats Àrabs. A més, es van fer tallers pràctics
per a les empreses exportadores per tractar
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Caixabank potencia el
‘broker’ online Borsa
oberta

L’equip guanyador va crear una aplicació per a moneders mòbils

Caixabank premia amb 10.000 € els
guanyadors de la finappsparty 2013
CaixaBank ha atorgat el primer premi de la Fin
AppsParty 2013, dotat amb 10.000 euros, a un equip
format per quatre joves desenvolupadors per haver
creat una aplicació per a moneders mòbils durant
la marató de 12 hores organitzada en col·laboració
amb Barcelona Digital.
Joan Espasa, de Sant Feliu de Guíxols (Girona), Juan
Esporrín, de Girona, Oriol Tendero, de Tordera (Barcelona), i Ángel Gómez, de Barcelona, són els membres de l’equip Foobar, que ha resultat guanyador
del certamen amb l’aplicació que fa les funcions de
moneder virtual wallet, que fa possible publicar les
compres realitzades amb NFC.
D’aquesta manera, els usuaris poden recomanar a
altres ofertes i comerços. Es tracta d’una app que
permet fer públiques les experiències. A més, l’aplicació compta amb un sistema de gamificació per
fidelitzar els clients.

temes com els avals i les garanties internacionals, el finançament de les exportacions i els
crèdits documentaris d’exportació.
Així mateix, durant la jornada “Porta a l’Exterior”, Cambra de Comerç de Barcelona ha
presentat el seu programa Doing Business
Worldwide, del qual la Cambra de Comerç de
Barcelona i “la Caixa” són coorganitzadors.

CaixaBank potenciarà el seu servei
de broker online, Borsa Oberta,
amb l’engegada de la primera xarxa social d’una entitat financera a
Espanya adreçada a inversors, la
creació de noves eines interactives i el llançament de noves versions de les aplicacions per a mòbils
i tauletes.
Entre les principals novetats del
broker online destaca la creació de
Stocktactics, una nova xarxa social
–exclusiva per a clients de CaixaBank– sobre idees d’inversió en borsa, adreçada a usuaris amb interès
per compartir la seva experiència i
debatre sobre estratègies d’actuació
al mercat de valors.
És la primera vegada que una entitat financera a Espanya impulsa una
xarxa social exclusiva sobre estratègies d’inversió. D’altra banda, Borsa
Oberta incorpora noves prestacions
a les seves versions per als diversos
canals (web, mòbils i tauletes) que
amplien les eines d’informació i
anàlisi a disposició dels inversors.
Per exemple, la nova Borsa Oberta
incorpora, en la seva versió web,
una fitxa amb la posició global
de valors que inclou tots els tipus
d’inversió del client i canvia la presentació de la fitxa de valors perquè
l’operació pugui fer-se només amb
un clic.
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Un total de 822.327 beneficiaris en 2011-2013

Aportacions de l’Obra
Social ”la Caixa” a projectes
d’ajuda social
L’Obra Social ”la Caixa” té entre
les seves prioritats el suport
a entitats que treballen de
manera solidària per millorar la
qualitat de vida dels col·lectius
vulnerables. Fidel a aquesta
premissa, l’entitat promou
diferents convocatòries d’ajudes
a organitzacions socials sense
afany de lucre que desenvolupen
projectes que atenen les

necessitats de les persones
socialment més desfavorides
i s’adapten a les mancances
específiques i les necessitats de
cada territori.
Criteris per a la
selecció de projectes
Amb relació a l’entitat que
presenta un projecte per
optar al Programa d’Ajudes a
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3030

projectes seleccionats
en 2011-203

En el període 2011-2013, l’Obra Social “la Caixa” ha realitzat
importants aportacions al Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives
Socials, que col·labora amb organitzacions sense afany de lucre que
tenen per finalitat la millora de la qualitat de vida de les persones
que més ho necessiten. Un total de 822.327 beneficiaris han estat els
destinataris d’aquestes ajudes.

Projectes d’Iniciatives Socials
de l’Obra Social ”la Caixa”,
es valora:
• La incorporació de mesures
de transparència en la seva
actuació i de rendició de
comptes.
• Disposar de personal
voluntari i d’un pla de
voluntariat per gestionar-lo
adequadament.

•Tenir una base social important
que doni suport a les seves
activitats i que treballi per
incrementar-la.
• Treballar per la seva sostenibilitat
a través de la diversificació d’ingressos.
Amb relació al projecte, es valora:
•La intervenció coordinada amb
els diversos agents del territori,

822.327
beneficiaris

accionistes caixabank

20 caixabank

8

9

10

12

19

22

24

27

28

31

55

60

90

117

Cantàbria

Astúries

Illes Balears

Castellala Manxa

Extremadura

Navarra

Aragó

País Basc

Múrcia

Galícia

Canàries

C. Valenciana

Castella i Lleó

Madrid

públics i privats, per donar
una millor resposta a les
necessitats de les persones
beneficiàries.
•Els projectes en partenariat
presentats per dos o més
entitats que afavoreixin una
atenció integral a les persones
ateses.
• Els projectes que tinguin el
suport de l’administració
pública corresponent.

235

• La participació del voluntariat
en el desenvolupament de les
activitats.
•	Una avaluació acurada del
projecte i dels seus resultats
esperats.
• Desenvolupar pràctiques
innovadores susceptibles de
ser reproduïdes.

197

2013
251

Atenció a la
discapacitat i
la dependència

213

Inserció
sociolaboral

69
Projectes
d’acció social

50

Habitatges temporals
d’inclusió social

38
Interculturalitat i
cohesió social

Projectes culturals
d’impacte social

30

Lluita contra la
pobresa i l’exclusió social

tipologia dels projectes
seleccionats el

171

Catalunya

5

Andalusia

1

La Rioja

projectes seleccionats
a tot espanya el 2013

Ceuta i Melilla

886

Els projectes atenen
les necessitats de les
persones socialment
més desfavorides
i s’adapten a
les mancances
específiques i les
necessitats de cada
territori
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Novetats al web corporatiu
de CaixaBank
CaixaBank ha posat en marxa una nova pàgina d’accés al seu web corporatiu que respon
als suggeriments dels seus Accionistes sobre accessibilitat i transparència.
El nou disseny de la pàgina web millora la presentació de continguts i la navegabilitat.
El redisseny
de la home de
CaixaBank té
tres finalitats:

1

Adequació a les
peticions fetes pels
Accionistes

• Els Accionistes, a través
dels estudis anuals de
percepció i del Comitè
Consultiu, havien sol·licitat
a l’entitat més facilitat
d’accés als continguts
rellevants de la pàgina
web corporativa.

2

Nou disseny
i presentació
de continguts

• Nova imatge per a la home, que
s’implementarà també a les
pàgines interiors.
• Dinamisme en la comunicació de
campanyes i missatges corporatius.
• Simplificació de l’estructura i els
continguts al menú principal.
• Incorporació d’icones per a una
navegació més visual.

3

Millores
en la
navegabilitat

• Accés als continguts
mitjançant enllaços
directes més
visibles.
• Simplificació dels
menús de la home.

novetats Principals
Simplificació
dels nivells al
menú superior de
navegació, que
es reproduirà i
mantindrà en
pàgines interiors.

Estructura
central amb
enllaços directes
a continguts
interiors.

Component
dinàmic
(‘slider’) que
permetrà
comunicar
diverses
iniciatives
o missatges
d’interès
alhora.

22 en primera persona
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“Cercle d’Accionistes”, conferències
d’actualitat exclusives per a
Accionistes de CaixaBank
“Cercle d’Accionistes” és un cicle de conferències anuals adreçades exclusivament a
Accionistes de l’entitat, on ponents del món acadèmic, institucional i financer tracten
temes d’actualitat econòmica d’una manera propera i senzilla. Aquestes conferències
s’emmarquen dins del programa CaixaBank amb els seus Accionistes, que busca
assegurar la màxima proximitat i transparència amb els nostres inversors.

En la primera sessió es va comptar amb la
participació de Leopoldo Abadía, membre
de l’equip fundador de l’IESE i professor de
Política d’Empresa durant 31 anys en aquesta
institució. Sota el títol “L’hora dels assenyats
esperançats”, Abadía va analitzar la situació
econòmica mundial a través d’un discurs
dinàmic i proper. A més, va parlar sobre el
futur dels estalviadors a través dels diferents
productes d’estalvi i va aportar una sèrie de
recomanacions sobre com afrontar amb optimisme la sortida de la crisi.
José García Montalvo, vicerector de Política
Científica de la UPF, va ser l’encarregat de les
dues conferències següents (Madrid i Barcelona). Sota el títol “Perspectives de l’economia
espanyola: és això el final del túnel?”, Montalvo va analitzar la possibilitat que la crisi hagi
tocat fons. També va exposar detalladament
la situació i les perspectives del sector financer espanyol i la responsabilitat dels economistes en la crisi i la seva solució.
Jordi Sevilla, economista, exministre
d’Administracions Públiques i actualment
senior counsellor a PricewaterhouseCoopers
(PwC), va ser l’encarregat de tancar el cicle
de conferències amb una sessió titulada
“Sortir de la recessió no és sortir de la crisi”.

Sevilla va dedicar la meitat de la intervenció
a justificar aquesta afirmació sobre la base
de l’evolució dels principals condicionants
del creixement (sector exterior, consum de
les famílies, inversió pública i privada, taxa
d’estalvi, fluxos de crèdit, etc.). Així mateix, a
la segona part va aportar una reflexió sobre
si les polítiques econòmiques que ens han
tret de la recessió són les mateixes que ens
treuran de la crisi, tenint en compte que
afrontem un nou cicle amb un pes del crèdit
bancari menor (cash growth) i amb límits en
la política del low cost.
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A l’esquerra, José
garcía Montalvo,
vicerector de Política
Científica de la UPF.
Sobre aquestes línies,
Leopoldo Abadía,
membre de l’equip
fundador de l’IESE
i exprofessor de
Política d’empresa.

Programació 2014: també art i ciència
El pròxim any, “Cercle d’Accionistes” ampliarà les
seves àrees d’activitat i, a més de conferències amb
experts en economia, inclourà algunes relacionades amb el món de l’art i la ciència. Així, “Cercle
d’Accionistes amb l’Art” aproparà el món de l’art als
Accionistes a través de visites guiades pels artistes a
galeries privades, així com a les diferents fundacions
i museus en els quals CaixaBank és patró o té acords
de col·laboració. A més, de la mà d’experts, els
inversors podran descobrir l’art com una nova forma
d’inversió.
Per la seva banda, “Cercle d’Accionistes amb la Ciència” també realitzarà una connexió entre la ciència
i la inversió a través de conferències amb experts
de primer nivell i visites guiades al CosmoCaixa de
Barcelona.

Jordi Sevilla va ser
l’encarregat de
tancar el cicle de
conferències

Consulti l’agenda de les properes
conferències a la secció “Aula” de
la pàgina web
www.CaixaBank.com

accionistes caixabank
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Nou concurs per a Accionistes

“CaixaBank el porta a Dubai”

>

Participi i podrà guanyar un dels quatre viatges a Dubai que sortegem

Com a Accionista de CaixaBank, té l’oportunitat de conèixer el projecte
internacional de l’entitat visitant l’oficina de representació de CaixaBank a
Dubai. Per participar és necessari tenir un mínim de 5.000 accions de l’entitat
i respondre de manera correcta tres preguntes que trobarà a la secció sobre el
concurs del web www.CaixaBank.com.

CaixaBank li ofereix
l’oportunitat de conèixer el projecte internacional de l’entitat visitant
l’oficina de representació de CaixaBank als
Emirats Àrabs, situada a
Dubai. Aquest és el segon emirat més extens
dels set que formen
la Unió dels Emirats
Àrabs (UEA) i el primer
en desenvolupament
comercial.

Poden participar en
aquest concurs els Accionistes més grans de
18 anys amb un mínim
de 5.000 accions de
CaixaBank dipositades a
l’entitat i que no siguin
empleats o familiars
d’empleats.

Per concursar hauran
de respondre de manera correcta i fins al
19/01/2014 tres preguntes sobre les xifres
clau de l’entitat, que
trobarà a la secció sobre
el concurs de la pàgina
web corporativa, www.
CaixaBank.com. Cada
pregunta tindrà tres opcions i només una serà
correcta.

Entre els participants
que hagin encertat el
qüestionari es farà, el
dia 05/02/2014, un
sorteig per determinar
els quatre Accionistes
guanyadors del premi.

Entri a www.CaixaBank.com i respongui tres
preguntes sobre les xifres clau de l’entitat
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nou perfil a Twitter
per a l’Accionista CaixaBank:

@AccionistesCABK

CaixaBank obre un nou
canal d’informació a través
de Twitter:
Accionista CaixaBank
@AccionistesCABK.
Es tracta d’un nou canal
informatiu a la xarxa social
Twitter adreçat als nostres
Accionistes.

Ja pot
seguir-nos a
@AccionistesCABK

Aquest nou perfil de Twitter complementa els actuals recursos d’informació que té
disponible l’Accionista de CaixaBank a l’Espai de l’Accionista, amb accés a la revista
Accionistes, la Guia de l’Accionista, els informes financers i les alertes.

A Twitter, i a través d’aquest nou canal, els
Accionistes de l’entitat podran estar informats de qüestions rellevants com el valor
de tancament diari de la cotització, la remuneració a l’Accionista, les reunions del
Comitè Consultiu CaixaBank, els avantat- A més a més, els usuaris disposen del canal
ges exclusius per a Accionistes o les inici- d’informació corporativa @infoCaixa i del
atives d’atenció i formació, entre d’altres. servei d’atenció al client @laCaixaRespon.
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Joan Maria Nin es reuneix amb
el Comitè Consultiu d’Accionistes
El vicepresident executiu
i conseller delegat de
CaixaBank, Joan Maria
Nin, va mantenir el
passat 29 d’octubre
una trobada amb els
membres del Comitè
Consultiu d’Accionistes
de CaixaBank, que
recentment ha renovat
un terç dels seus
integrants.
Durant la reunió, el comitè va valorar positivament les últimes iniciatives llançades per
l’entitat per als seus Accionistes, com el cicle
de conferències d’economia amb ponents d’alt
nivell (“Cercle d’Accionistes”) i el programa
de formació presencial i en línia (Aula). Per al
comitè, aquestes activitats, que pròximament
s’ampliaran, contribueixen a reforçar la formació i la divulgació, qüestions sol·licitades a
l’entitat en reunions anteriors.

plantejades per al 2014, entre les quals
destaquen l’ampliació del llançament recent
del “Cercle d’Accionistes”, que pretén
apropar la macroeconomia, la ciència,
l’art i el compromís social als Accionistes;
l’ampliació dels continguts del programa
Aula; i la nova plataforma de divulgació per a
joves Accionistes.

El Comitè Consultiu de CaixaBank està format, actualment, per 17 Accionistes que representen a nou comunitats autònomes, els
Joan Maria Nin va agrair als membres del
quals repliquen la diversitat de la distribució
Comitè d’Accionistes la feina que fan per
geogràfica, sexe i edat de la base accionarial
millorar el vincle entre CaixaBank i els seus
del grup financer. Cada integrant del comitè
Accionistes. En aquesta línia, el conseller
ha de ser Accionista de CaixaBank i posseir
delegat de CaixaBank va subratllar les més
un mínim de 1.000 accions. Cada any, aquest
de 60 propostes que el comitè ha aportat
els darrers anys. A més, Nin va respondre les comitè es reuneix, com a mínim, en dues
preguntes dels membres del comitè sobre els ocasions.
resultats que el banc havia presentat la setmana anterior.
Consulti tota la informació sobre
Noves propostes
el Comitè Consultiu i com formar-ne part a
Durant la sessió de treball, els membres
del comitè van valorar les noves iniciatives
www.CaixaBank.com
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La veu de
l’Accionista
Set membres del
Comitè Consultiu
de CaixaBank ens
parlen sobre la
seva incorporació
al comitè i les seves
expectatives en
aquesta nova etapa.
Les preguntes:
1. Quines van ser les
seves motivacions per
presentar-se com a
candidat?
2. El passat mes de
novembre van tenir
l’oportunitat de reunirse amb el conseller
delegat de CaixaBank.
Quina valoració faria
sobre aquesta primera
trobada?
3. A l’edició de juny de
la revista Accionistes,
els membres que
finalitzaven el seu
mandat destacaven
el bon ambient de
treball, així com la
implantació que
s’havia fet de les seves
propostes. Què espera
de la seva participació
com a membre del
Comitè Consultiu de
CaixaBank?
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Juan Luis
Payá
(Catalunya)

“L’Accionista necessita
implicar-se en l’entitat”
1: Una de les principals motivacions
va ser transmetre les necessitats de
comunicació que tenen els Accionistes amb l’entitat. La relació no
pot basar-se en criteris merament
de rendibilitat, sinó que l’Accionista
necessita implicar-se en l’entitat,
conèixer-la per dins i participar en
la mesura que pugui en les seves
activitats. En aquest sentit, m’agradaria transmetre a CaixaBank quina
informació vol tenir l’Accionista i
no rep, o bé millorar i augmentar
els mitjans de comunicació i relació
entre l’Accionista i la societat.
2: Altament positiva. Va ser una
reunió en un ambient molt agradable, on se’ns va presentar un quadre
de la situació econòmica actual de
manera amena i instructiva.
3: La feina feta pels anteriors membres ha estat excel·lent, en el sentit
d’establir les bases essencials de la
relació entre l’Accionista i la societat (roadshows, Espai de l’Accionista, etc.). Als nous membres ens
correspon vetllar perquè aquestes bases no s’abandonin i buscar
noves vies de relació amb la finalitat de fer sentir l’Accionista proper
a CaixaBank.

Miguel DíazLlanos
(Comunitat
de Canàries)

“Existeix una relació de
confiança mútua entre
CaixaBank i els seus
Accionistes”
1: El que va motivar la meva candidatura va ser poder contribuir
amb la meva formació i experiència a les feines del Comitè Consultiu i, en particular, aconsellar de la
manera més eficient a dissenyar
les millors accions de comunicació/informació entre l’entitat i els
seus Accionistes, informar de les
propostes formulades per l’entitat
i aportar, en cada cas, les idees
i recomanacions més apropiades.
2: La reunió del Comitè Consultiu
va resultar extremament interessant i útil. Va afavorir, a més, un
ampli intercanvi d’impressions
amb el conseller delegat i els
seus col·laboradors sobre la bona
marxa de la societat i el seu futur
i sobre noves accions d’informació i comunicació adreçades als
Accionistes.
3: El Comitè Consultiu ha de contribuir a afavorir l’estreta relació de
confiança mútua ja existent entre
CaixaBank i els seus Accionistes.

accionistes caixabank
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“Que l’Accionista senti
l’empresa com si fos
seva”

Miguel Ángel
Urcelay
(País Basc)

1: Em va semblar que podia ser
una experiència interessant per
a mi i, per una altra banda, que
podia donar a CaixaBank la visió
d’un inversor mitjà amb una bona
formació financera.
2: Molt positiva. L’ambient va ser
molt agradable i l’equip de Caixa
Bank havia preparat molt bé la
reunió.
3: Que la meva participació
serveixi per a una integració
més gran entre els Accionistes i
CaixaBank i que l’Accionista senti
l’empresa como si fos seva.

“Espero conèixer millor
Caixabank i els seus gestors”
1: Conèixer més i millor el
funcionament i futur de CaixaBank i els seus gestors.
2: Va ser una reunió molt
positiva.
3: Desenvolupar de forma
òptima les funcions inherents al nomenament. I, des
del meu coneixement del
món empresarial, aportar
algunes idees adequades a la
situació financera que patim
actualment.

Juan Luis
Arias
(Andalusia)

Juan José
Álamo
(Comunitat
Valenciana)

“Valoro l’aposta de CaixaBank a
la nostra regió”
1: Sempre he tingut inclinació per aquests
temes i, encara que la meva especialització
professional m’ha portat per altres camins,
he vist una oportunitat d’ampliar els meus
coneixements i aportar, en la mesura de
les meves possibilitats, les inquietuds dels
Accionistes de la meva regió.
2: Ha estat tot un luxe poder disposar,
d’una manera tan propera i directa, d’un
protagonista de l’actualitat econòmica
del nostre país como és el Sr. Nin. La
seva perspectiva ens facilita una millor
comprensió de la situació actual i cap
on anem. A nivell personal ha estat molt
gratificant comprovar el seu suport i
confiança a la Comunitat Valenciana i he
pogut valorar l’aposta de futur que CaixaBank
ha fet a la nostra regió.
3: És molt motivador comprovar com les
teves idees es valoren positivament i es
converteixen en realitats que ens ajuden
a tots. Espero poder aportar una visió
no professional que, d’alguna manera,
representi tot el grup de petits accionistes
que sense coneixements tècnics aposten per
un futur de creixement.
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“L’ambient de treball és
excel·lent”

Ignasi
Villalobos
(Catalunya)

“El Comitè representa les
diferents sensibilitats del
col·lectiu d’Accionistes”
1: Molts dels Accionistes minoritaris de
CaixaBank no són només inversors, també
són companys de viatge a llarg termini, que
s’identifiquen amb una banca que té compromís
social i rigor en la gestió (pilars sobre els quals
basa la confiança dels seus clients). Per això és
precís que les accions dirigides als Accionistes
considerin aquest estil de relació.
2: Tenir l’oportunitat d’escoltar el Sr. Nin en el
marc del Comitè Consultiu és un luxe. La seva
visió general de la situació i la seva facilitat
per compartir-la amb tots els assistents va ser
realment impactant. Ens trobem en un moment
únic no només per a les entitats financeres, sinó
per a tot Europa. Davant d’aquesta situació,
CaixaBank té l’oportunitat de fer valer el seu
lideratge.
3: L’experiència del Comitè Consultiu és única
en una empresa cotitzada i per això és lògic
que reculli premis com el del Fòrum del Bon
Govern i Accionariat com a “Millor estratègia
d’apropament a l’Accionista”. Al comitè estan
representades les diferents sensibilitats
que formen el col·lectiu d’Accionistes i que
permeten a CaixaBank obtenir un ràpid contrast
de les iniciatives que proposen per dur a terme
en el futur.

1: Estem vivint un
moment històric al
sistema financer. La
recuperació de la
confiança dels clients,
i molt en especial la
dels seus Accionistes,
serà determinant en el
futur per a les entitats
líders com CaixaBank.
Crec que, des de la
meva doble condició
d’empleat i Accionista, puc contribuir a
millorar la informació
i els canals per fer-la
arribar als nostres
Accionistes.
2: Altament positiva.
El conseller delegat,
el Sr. Nin, va fer una
exposició breu però
intensa i aclaridora de
la situació del sector i
de la posició de lideratge que hi té CaixaBank.
3: L’ambient de treball
és excel·lent. Em vaig
quedar francament
sorprès de l’alt nivell
de coneixement dels
membres del comitè i
del grau de profunditat
amb el qual s’abordava
cada tema. Des del departament de Relació
amb Accionistes s’havien analitzat exhaustivament les propostes de
la reunió anterior.

Ignacio
Javier Ribas
(Castella i
Lleó)

Cercle d’Accionistes
CaixaBank
El “Cercle d’Accionistes” és un cicle de conferències
anuals adreçades exclusivament als Accionistes de
l’entitat, on ponents del món acadèmic, institucional
i financer tracten temes d’actualitat econòmica d’una
manera propera i senzilla. Aquestes conferències
s’emmarquen dins del programa CaixaBank amb
els seus Accionistes, que busca assegurar la màxima
proximitat i transparència amb els nostres inversors.

