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El principal Accionista de CaixaBank
és la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, que té una participació declarada al mercat del 73,79%. El 22% del
capital social és free-float i la seva estructura és la següent: el 77% està en
mans d’Accionistes minoristes, mentre que el 23% està distribuït entre
Accionistes institucionals.
Pel que fa al perfil de l’Accionista minorista, dos de cada tres inversors estan en actiu (26-65 anys) i més de la
meitat té més de 55 anys. El 61% són
homes i el 39% dones. Per distribució
geogràfica, les principals comunitats
autònomes són Catalunya (38% dels

Accionistes), Andalusia (13%), Madrid
(12%), València (5%) i Canàries (5%).

nous accionistes

CaixaBank ha engegat una sèrie d’iniciatives amb l’objectiu d’acostar la
companyia als nous Accionistes. Entre elles, destaca l’enviament de la
Guia de l’Accionista de CaixaBank.
Aquesta guia, que també pot consultar-se al web de l’entitat, ofereix una
descripció detallada de la companyia,
la seva estratègia i els seus últims resultats publicats. També inclou una
secció sobre els drets dels Accionistes i un apartat amb continguts bàsics sobre renda variable.
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d’iniciatives amb
l’objectiu d’acostar
la companyia als
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Benefici atribuÏT de 230 M€ I dotacions I
SANEJAMENTS de 10.299 M€
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Alta capacitat de generació d’ingressos
(+3,5% vs. 2011)

Resultats de CaixaBank el 2012

Resum del compte de
resultats DEl 2012

3.872
6.737
3.171
230

Marge
d’interessos
Marge brut
Marge
d’explotació
Resultat atribuït
al Grup

2011

Variació %

3.170

22,2

6.511

3,5

3.169

0,1

1.053

(78,2)

Banca Cívica i Banc
de València
integració ràpida
i efectiva d’altres
entitats
La integració comercial
i tecnològica de Banca
Cívica s’està executant a
un ritme molt elevat, cosa
que permet la captura
anticipada de sinergies (104
M€ obtinguts enfront dels
54 planificats per a l’any
2012), que es preveu que
aconsegueixin els 540 M€
anuals a partir del 2014.

53.000 milions de disponibilitat immediata
Excel·lent posició
En milions d’euros
de liquiditat
53.092
+32.144
El president de CaixaBank, Isidre fainé, i
el vicepresident i conseller delegat
de l’entitat Joan Maria Nin, a la roda de
premsa de resultats de CaixaBank

• Excel·lent posició de liquiditat:
53.092 M€, en la seva pràctica
totalitat de disponibilitat
immediata, que assoleix el 15,2%
dels actius totals.

• La solidesa del negoci de
CaixaBank permet obtenir uns
ingressos de 6.737 M€ i un marge
d’explotació de 3.171 M€.

• ‘Core capital’ de l’11%. Les proves
de resistència del sistema bancari
espanyol assenyalen que el Grup
”la Caixa” tindria un superàvit de
capital de 5.720 M€ el 2014 en
l’escenari més advers.

• El total de sanejaments i
dotacions puja a 10.299 milions.
L’entitat ja ha cobert el 87% de
les exigències dels Reials Decrets
2/2012 i 18/2012.

• Ràtio de morositat de 8,62%
(mitjana del sector al novembre:
11,38%). La ràtio de cobertura
és del 60% (142% amb garanties
hipotecàries).

35.630

15,2% Actiu del
Grup

540 M€

20.948
9.811
17.462

11.137

En els resultats del primer semestre presentats per CaixaBank destaquen:
• CaixaBank reforça el seu lideratge
com a primera entitat financera
a Espanya, amb 13 milions de
clients, uns recursos totals
de 288.568 M€ (+19,6%) i una
cartera de crèdits de 223.449 M€
(+20,1%).

En milions d’euros

2012

CaixaBank va obtenir
un resultat net atribuït
de 230 milions d’euros
en l’exercici de 2012,
un 78,2% menys
respecte a l’any 2011,
com a conseqüència
dels forts sanejaments
registrats per l’entitat.
En total, CaixaBank
ha registrat dotacions
i sanejaments de
10.299 milions
d’euros, enfront dels
2.557 milions de l’any
anterior.

Alt nivell de
solvència, ‘core
capital’ de l’11%

31/12/2011

previsió

100%
Disponibilitat
immediata

sinergies

CORPORATIU

31/12/2012

obtinguts
Planificats

Gestió rigorosa del risc i actius d’alta qualitat
Ràtio de cobertura
elevada1

104 M€
54 M€

Ràtio de
morositat

61%
60%

60%

60%

8,42% 8,62%

60%
5,58%
4,9 % 5,25%

4T11
1

1T12

2T12

3T12

4T12

Càlculs considerant crèdits + riscos contingents

4T11

1T12

2T12

3T12

Mitjana del sector 11,38%

4

4T12 NOV.
12

2012

2014

D’altra banda, el passat 27
de novembre, el Fons de
Reestructuració Ordenada
Bancària (FROB) va
seleccionar l’oferta vinculant
de CaixaBank per adquirir la
totalitat de les accions del
Banc de València de la seva
titularitat.
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que tenien dèficit de capital i no
van poder captar-lo de manera
privada. En total, per tant, el desemborsament d’ajudes europees ha estat d’uns 41.000 milions
d’euros, molt per sota del límit de
100.000 milions disponibles en
assistència financera.

ajuts europeus

2013 pot ser l’any de
l’inici de la recuperació
Després d’un any 2012 marcat per la desacceleració del ritme
de creixement global, per la crisi de deute sobirà de la zona de
l’euro i la forta destrucció d’ocupació a Espanya, els indicadors de
conjuntura més recents suggereixen que s’està gestant un canvi
de tendència en matèria d’activitat econòmica global i la por a la
ruptura de l’euro ha baixat.

S’espera que l’economia espanyola retrocedeixi un 1,3% el
2013, però amb un perfil temporal que va de menys a més,
amb taxes de creixement positives a la segona meitat de l’any.
Un canvi de tendència que s’ha
produït a causa de la relaxació
de les tensions financeres dels
últims mesos gràcies als avanços
per reforçar institucionalment la
Unió Econòmica i Monetària i a
l’acord fiscal als Estats Units, que
ha ajornat temporalment una
font d’incertesa. Tot això s’ha re-

flectit principalment en un estrenyiment de les primes de risc
sobirà dels països perifèrics i en
un repunt notable de les borses.
Al seu torn, les entitats financeres estan aprofitant l’obertura
dels mercats, en aquest cas, per
reduir la seva dependència del
Banc Central Europeu (BCE). Les
dades corresponents al mes de
desembre mostren que els préstecs nets van disminuir per quart
mes consecutiu (vegeu gràfic a la
pàgina 7).

Pel que fa al funcionament del
sector bancari, després de la petició de fons de rescat europeus per
part d’Espanya, el passat 20 de juliol es va firmar el Memoràndum
d’Enteniment (MOU per les seves
sigles en anglès), en el qual es detallava l’acord per a l’assistència
financera. Així, al desembre es va
fer efectiu el primer desemborsament de 39.500 M€. D’aquests,
37.000 milions van ser utilitzats
per recapitalitzar les quatre entitats bancàries nacionalitzades i
els fons restants es van utilitzar
per capitalitzar la societat de gestió d’actius deteriorats (Sareb),
que ha aconseguit captar més del
50% del seu capital entre els inversors privats.
Al gener es va efectuar el desemborsament dels 1.865 M€ necessaris per a la recapitalització dels
bancs del Grup 2, és a dir, aquells

La consolidació del
sector bancari espanyol
avança a bon ritme

La Sareb ja ha rebut els actius
problemàtics de les entitats nacionalitzades. Amb la seva transferència, aquestes entitats van
aconseguir sanejar el seu balanç
a canvi de reduir el volum del balanç en un 60% i la xarxa d’oficines
en un 50% respecte a desembre
del 2010; i l’obligació de focalitzar-se en el negoci minorista i en
la seva regió d’actuació tradicional, i abandonar determinades
activitats arriscades.
En definitiva, el procés de sanejament del sector bancari espanyol
està ben encarrilat. Això, juntament amb la millora del clima
econòmic, permet pensar que el
2013 pot ser l’any de l’inici de la
recuperació.
L’obertura dels mercats permet reduir la dependència del BCE
Préstecs nets del BCE
a entitats financeres espanyoles
Milers de milions d’euros
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Participades de CaixaBank: Erste Group

Remuneració a l’Accionista

Solucions per a empreses:
col·laboració entre CaixaBank i
Erste Group

La Junta General Ordinària d’Accionistes (JGA) de CaixaBank va
aprovar la política trimestral de remuneració a l’Accionista, amb
pagaments al juny, setembre, desembre i març. L’entitat pagarà
en total 23,1 cèntims d’euro per acció durant el període comprès
entre la JGA del 2012 i la del 2013.
Calendari de remuneració a l’Accionista

juny
2012 (pagat)

setembre
2012 (pagat)

desembre
2012 (pagat)

Març
2013

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:

Accions

Efectiu per la venda dels drets

a

b

c

Rebre accions d’una
ampliació de capital
alliberada

Rebre efectiu de la venda al
mercat dels drets d’assignació
gratuïta adjudicats a
l’ampliació

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

sense retenció fiscal

amb retenció fiscal

sense retenció fiscal
Opció per defecte

CaixaBank participa en el
capital d’entitats financeres
amb presència internacional,
capdavanteres en banca
minorista o d’empreses als
seus mercats. Una de les
entitats en què CaixaBank
està present és l’Erste Group,
del qual posseeix el 9,9% del
capital.

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

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

RENDIBILITAT de l’acció
La rendibilitat per dividend de l’acció de CaixaBank se situava en el 7,56%, a preus de 20 de febrer. Aquesta
rendibilitat s’obté en dividir el dividend anual amb càrrec al 2012 entre la cotització a tancament de mercat del
dia esmentat. CaixaBank és el segon banc en rendibilitat per dividend.

CaixaBank ha firmat acords
amb l’Erste Group per donar servei a les seves empreses clients als països
d’Europa Central i de l’Est:
Àustria, Hongria, la República Txeca, Eslovàquia,
Romania, Croàcia, Sèrbia i
Ucraïna. En aquest sentit,
posa a la seva disposició un
conjunt de productes i serveis transfronterers que els
permeten operar de manera fàcil i àgil en aquests
països i els ofereix assessorament personalitzat i
professional en tot tipus
d’operativa financera, amb
serveis com ara l’obertu-

ra de compte a distància,
el factoring, el confirming
i tots aquells productes
relacionats amb la banca
transaccional.
CaixaBank participa en el
capital del banc austríac,
del qual posseeix un 9,9%
de les accions. Totes dues
entitats han col·laborat en
el cofinançament a grups
espanyols, així com en el
desenvolupament d’innovacions tecnològiques i de
seguretat. A més, s’han impulsat diferents iniciatives
amb l’objectiu d’aprofitar
sinergies i de col·laborar en

diferents àmbits de negoci
(tresoreria, banca transaccional, banca privada…).
El 2011, la plataforma de
“Solucions Centre i Est d’Europa” era plenament operativa i, addicionalment,
s’han mantingut els acords
entre CaixaBank i l’Erste
Group per proporcionar
servei en els mercats locals
als clients del soci.

L’objectiu és acompanyar i
proporcionar suport als clients
amb interessos fora d’Espanya
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Integració tecnològica i operativa de
Cajasol i Caja de Guadalajara

PAÏSOS ON opera
l’Erste Group
ucraÏNa

República TXECA
EslovÀquia
ÀUSTRIA

HONGRIA

croÀcia

ROMANIA

Un líder amb
gran potencial de
creixement

SÈRBIA
ČESKÁ SpoŘitelna
(República txeca)
Sucursals:
657
Clients:
5,2 M
Quota de mercat basada en
dipòsits minoristes:
28,0%
Préstecs a particulars:
24,0%

Erste (ucraïna)
Sucursals:
120
Clients:
0,3 M
Quota de mercat basada en
dipòsits minoristes:
0,4%
Préstecs a particulars:
1,3%

Slovenská SporiteĽŇa
(Eslovàquia)
Sucursals:
295
Clients:
2,4 M
Quota de mercat basada en
dipòsits minoristes:
25,7%
Préstecs a particulars:
26,1%

Erste (Sèrbia)
Sucursals:
66
Clients:
0,3 M
Quota de mercat basada en
dipòsits minoristes:
2,5%
Préstecs a particulars:
3,3%

Erste (hongria)
Sucursals:
142
Clients:
0,9 M
Quota de mercat basada en
dipòsits minoristes:
7,8%
Préstecs a particulars:
14,1%

Erste (Croàcia)
Sucursals:
149
Clients:
1,0 M
Quota de mercat basada en
dipòsits minoristes:
13,2%
Préstecs a particulars:
14,0%

BCR (romania)
Sucursals:
120
Clients:
0,3 M
Quota de mercat basada en
dipòsits minoristes:
0,4%
Préstecs a particulars:
1,3%

Erste Sparkasse (àustria)
Sucursals:
1.044
Clients:
3,2 M
Quota de mercat basada en
dipòsits minoristes:
18,9%
Préstecs a particulars:
19,3%

La col·laboració entre les
dues entitats, que es va
iniciar el 2009, ha permès
en aquests anys l’intercanvi de millors pràctiques,
persones i idees innovadores que han redundat en

un benefici per a tots dos
bancs. Per a CaixaBank,
l’objectiu últim d’aquesta
col·laboració és acompanyar i proporcionar suport
als clients amb interessos
fora d’Espanya.

Països de la UE o
candidats al seu
ingrés
Països no membres
de la UE o no
candidats al seu
ingrés
Presència indirecta

L’Erste Group va ser fundat
el 1819 com la primera caixa
d’estalvis d’Àustria. El 1997,
l’Erste Group va engegar
una estratègia per expandir
el seu negoci minorista a
Europa Central i de l’Est
(CEE). Des de llavors, la seva
base de clients ha crescut
des dels 600.000 fins al
voltant dels 17 milions.
El 95% dels clients són
ciutadans de països de la
UE, amb un marc regulador
estable que dóna suport
al seu desenvolupament
econòmic.
Avui l’Erste Group és un
dels proveïdors de serveis
financers més grans
d’Europa Central i de l’Est.

accionistes de
CaixaBank
Recentment CaixaBank va engegar
entre els seus Accionistes el
concurs “Expliqui’ns la seva idea
i viatgi a Praga i Viena”, després
del qual 4 Accionistes i els seus
acompanyants podran visitar
aquestes ciutats.

CaixaBank va acabar al desembre
amb èxit la integració tecnològica i
operativa de Cajasol i Caja de Guadalajara, tan sols dos mesos després
de completar la integració de Caja
Navarra i després de quatre mesos
i mig des de la inscripció de la fusió
amb Banca Cívica al Registre Mercantil, el passat 3 d’agost.
Amb aquesta integració, l’entitat
presidida per Isidre Fainé i dirigida
per Joan Maria Nin ampliarà el seu
catàleg de productes i serveis a tots
els clients de Cajasol i Caja de Guadalajara, que tindran a la seva disposició una xarxa de més de 6.000

oficines, més de 10.000 caixers automàtics amb més funcionalitats i
el servei capdavanter a Espanya de
banca online, a través de Línia Oberta, amb més de 7 milions de clients.
En el cas de Cajasol i Caja de Guadalajara, els comptes corrents i les
llibretes d’estalvis canviaran de numeració. No obstant això, aquest
canvi no afectarà els rebuts domiciliats, ni les transferències, ni els
abonaments rebuts. Per tant, no
serà necessari que el client faci cap
gestió. Els crèdits i hipoteques contractats mantindran igualment les
condicions pactades.

Innovació i
novetats

10 grup “la caixa”

12 grup “la caixa”
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El Grup “la Caixa”
aportarà 6 M€
per ajudar a
pal·liar l’atur
juvenil

Isidre Fainé, premi
“Business Leader
of the Year”
Isidre Fainé, president de CaixaBank, de
”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, va
rebre el passat mes de desembre, durant una gala celebrada a Nova York,
el premi “Business Leader of the Year”
(“Líder Empresarial de l’Any”), que concedeix la Cambra de Comerç EspanyaEstats Units. El premi distingeix els directius que hagin fet una contribució
significativa al creixement econòmic
d’Espanya o dels Estats Units i a la millora de les relacions empresarials entre
tots dos països.
El president de la Cambra de Comerç Espanya-Estats Units, Xavier Ruiz Coloma,
va destacar l’èxit del Grup ”la Caixa” i va
remarcar que “ha estat possible gràcies
a la visió, coratge, lideratge i integritat
d’Isidre Fainé”. Per la seva banda, Isidre
Fainé va agrair el premi i va assenyalar
que suposa un “nou estímul” per enfortir el “compromís de servei de CaixaBank
amb els seus clients individuals, empreses i tota la societat en general”.

El Consell d’Administració de “la
Caixa” ha acordat posar en marxa
un pla per ajudar a pal·liar l’atur
juvenil. “la Caixa” destinarà 6 M€
per donar suport i facilitar la contractació d’uns 10.000 joves per
part d’empreses o bé la seva conversió en treballadors autònoms.
Amb aquesta aportació, la entitat
vol fer front a un dels majors reptes als quals s’enfronta la nostra
societat en l’actualitat.
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segell d’Excel·lència Europea 500+ per a la
gestió de CaixaBank
El conseller delegat de CaixaBank, Joan Maria Nin, va rebre el passat mes de desembre
el Segell d’Excel·lència Europea 500+, atorgat
pel Club Excel·lència en Gestió, després d’haver superat un exhaustiu procés d’avaluació
externa per part d’AENOR. Joan Maria Nin ha
rebut el Segell d’Excel·lència Europea 500+ de
mans de Juan Antonio Zufiria, president del
Club Excel·lència en Gestió. Per a Nin, aquest
reconeixement “certifica el compromís de
CaixaBank amb l’excel·lència en tots els seus
àmbits d’activitat, inclosa la relació diària amb
clients, accionistes, empleats i altres grups
d’interès”.
En la seva intervenció, el president del Club
Excel·lència en Gestió va destacar “la vocació
capdavantera i d’excel·lència que posseeix
CaixaBank”. A més, ha comentat que “l’ob-

tenció del Segell d’Excel·lència Europea 500+
és una mostra més del compromís creixent de
CaixaBank amb la millora contínua i la recerca
de l’excel·lència”.

Juan Antono Zufiria entrega el segell
d’excel·lència Europea 500+ a Joan Maria Nin

CaixaBank, el banc amb més progressos en RSC
El president de “la Caixa” i de
CaixaBank, Isidre Fainé, que va
anunciar la posada en marxa del
pla durant la presentació dels resultats anuals de CaixaBank, va
afirmar que, amb aquesta iniciativa, “la Caixa” vol “reforçar el
seu compromís social, orientat
específicament cap al atur juvenil, que és una de les majors
preocupacions dels ciutadans i
un dels principals problemes que
afronta la societat espanyola”.
Aquesta acció estarà en línia amb
la iniciativa que està dissenyant
el Govern, al costat dels agents
socials, per incentivar l’activitat
emprenedora i l’ocupació juvenil.

CaixaBank ha obtingut el reconeixement al
banc amb més progressos en l’àrea de la
responsabilitat corporativa a nivell mundial, atorgat per l’anuari The Sustainability Yearbook 2013, l’equip d’analistes
que també impulsa l’índex de sostenibilitat Dow Jones Sustainability Index (DJSI).
CaixaBank ha aconseguit la distinció “Sector Mover”, atorgada a aquella entitat que

millora més la seva puntuació en responsabilitat corporativa d’acord amb estàndards internacionals.
Els autors de l’estudi són els analistes de
l’equip de RobecoSAM i KPMG, que analitzen l’activitat, en termes de sostenibilitat,
de les 3.000 principals companyies del món,
de les quals 232 són entitats financeres.

14 grup “la caixa”
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Més compromesos que mai

Obra Social ”la Caixa”:
reptes 2013
El compromís de ”la Caixa” amb
les necessitats de la societat en
la qual desenvolupa la seva
activitat financera i amb el
benestar de les persones,
un dels seus trets més
definitoris i diferencials,
adquireix una dimensió
més gran en les actuals
circumstàncies.

Balanç 2012
El 2012 ha estat un any intens i exigent en què la
recerca de l’eficiència va ser una constant per a l’Obra
Social ”la Caixa” amb l’objectiu d’aprofundir en la raó
de ser de l’entitat: el seu compromís amb les persones
i amb l’avenç de la societat. Les principals magnituds
de la feina feta es detallen a continuació.

Promoció de l’ocupació:

• 10.504 persones (600 més que el 2011) van
accedir a un lloc de treball a través del programa Incorpora.
• 53.133 oportunitats laborals generades per
l’Obra Social en 22.000 empreses.

CaixaProinfància:

Malgrat les dificultats, l’entitat mantindrà el
pressupost de la seva Obra Social durant 2013
El 66,8% del pressupost (334 M€)
en 500 milions d’euros, la mateixa xifra preses destinarà a programes
supostada en els 5 anys precedents. Aquesta
socials i assistencials
quantitat situa l’Obra Social ”la Caixa” com la
primera fundació privada d’Espanya i una de per a col·lectius fràgils, la lluita contra la marginació i l’exclusió social –especialment conles més importants del món.
tra la pobresa infantil–, l’accés a un habitatge
Un any més, la prioritat serà l’atenció a les digne de persones i famílies amb dificultats,
principals preocupacions i problemes dels i l’envelliment actiu i saludable continuaran
ciutadans. En aquest sentit, el 66,8% del sent algunes de les línies d’actuació més espressupost (334 milions d’euros) es destina- tratègiques per a l’Obra Social ”la Caixa”.
rà al desenvolupament de programes socials L’atenció a persones amb malalties avani assistencials. L’apartat cultural acapararà el çades i el suport a l’educació i a la recerca
12,9% de la inversió (64,3 milions); els pro- seran altres objectius de l’Obra Social. Els
grames de ciència, recerca i medi ambient programes culturals constitueixen una ofersuposaran el 13,4% (67,1 milions) i el suport ta consolidada: han construït una trajectòria
a l’educació i formació, el 6,9% (34,6 milions de fermesa i qualitat que es manté en l’actud’euros). La creació d’oportunitats laborals al conjuntura.

• Ajudes a famílies amb dificultats per valor
de 46 M€ el 2012.
• Des del 2007, 295,58 M€ destinats a trencar el cercle de la pobresa hereditària a Espanya, programa del qual s’han beneficiat
204.022 nens i els seus familiars.

Atenció a persones amb
malalties avançades:

• 37.967 pacients i 58.102 familiars s’han beneficiat d’aquest projecte.

Convocatòries d’ajuts a
projectes socials:

• 963 iniciatives impulsades per ONG de tot
Espanya.
• 20.690 accions emparades per la xarxa d’oficines de ”la Caixa” per atendre les necessitats més pròximes als seus territoris d’actuació a través de l’Obra Social descentralitzada.

Programa “habitatge Assequible”:

• 4.000 immobles per a joves, persones grans
i famílies, amb rendes inferiors a les de protecció oficial.
• 4.000 pisos, repartits per tot Espanya, en
el marc de “Lloguer Solidari”, per un preu
d’entre 85 i 150 €

Per sones grans:

• Projecte Gent 3.0 per al foment de l’envelliment actiu i la plena integració de les persones grans a la societat. Durant aquest any,
636.911 usuaris han participat en els projectes i activitats que l’Obra Social desenvolupa
en els 598 centres a tot Espanya.

les seves majestats els reis d’espanya,
juntament amb el president i el
vicepresident de caixabank, Isidre
Fainé i Joan Maria Nin, respectivament,
en un acte de l’Obra Social ”la Caixa”

16 grup “la caixa”

ResultaTs de L’estudi de percepció REALITZAT a AccionistEs

CaixaBank, una entitat sòlida,
solvent i ben gestionada

L’Obra Social redobla
el seu esforç en el
suport de l’educació

El mes de novembre del 2012,
CaixaBank va dur a terme l’estudi de
percepció d’Accionistes, que cada
any permet conèixer la valoració
que fan de les diverses iniciatives
que l’entitat posa al seu abast,
la informació que els agradaria
rebre de CaixaBank, com perceben
el banc o com els agradaria que
s’adrecés a ells.

Internacional:

• Vacunació infantil en països en
vies de desenvolupament (2 milions de nens immunitzats).
• 71 projectes de desenvolupament
econòmic vigents a 26 països.
• Firma de dues noves aliances estratègiques:
amb el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), per promoure projectes sostenibles a Llatinoamèrica, i amb la FAO, per
contribuir a pal·liar la fam al món.

EduCaixa:
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10.504 persones van accedir
el 2012 a un lloc de treball a
través del programa Incorpora

• 1.130.220 escolars han participat en les iniciatives educatives impulsades per l’Obra
Social aquest darrer any.
• 222 beques per cursar estudis de postgrau a Ciència:
universitats espanyoles (100) i a l’estranger • Els programes de ciència tenen un compo(122).
nent educatiu important. Un dels millors
instruments per aconseguir aquest objectiu
és la feina que es desenvolupa als CosmoMediambiental:
• 271 projectes el 2012 que, a més, han prio- Caixa. Aquests dos equipaments han apleritzat la contractació de 1.600 persones en gat més d’1 milió de visitants.
risc d’exclusió per al desenvolupament de
les accions de preservació.
Cultura:
• 2,4 milions de ciutadans van donar suport
el 2012 a la programació i les propostes dels
recerca:
• L’Obra Social ha continuat impulsant l’avenç centres CaixaForum.
del coneixement en àmbits universitaris • Inauguració del nou EspaiCaixa Palau Ma(programa RecerCaixa), així com al voltant caya, ubicat a l’emblemàtic edifici modernisde la sida (irsiCaixa), el càncer (Unitat de Te- ta, dissenyat per Puig i Cadafalch al passeig
ràpia Molecular ”la Caixa” a l’Hospital Vall Sant Joan (Barcelona) i concebut com l’estend’Hebron), la cirurgia endoscòpica i les malal- dard de la institució en els àmbits de la sosteties neurodegeneratives o cardiovasculars. nibilitat econòmica, social i mediambiental.

L’estudi es va dur a terme en dues fases:
a través d’un extens qüestionari online
a més de 700 Accionistes, i mitjançant
diverses dinàmiques de grup en què els
assistents van poder debatre els temes
anteriors.

Aquestes són algunes de
les conclusions de l’estudi:
Els Accionistes consideren
que CaixaBank és una
entitat sòlida i solvent,
professional i ben gestionada,
que transmet confiança i
mostra compromís social. Cal
desenvolupar els aspectes
d’internacionalització i
comunicació de l’estratègia
de creixement.
Els Accionistes tenen com a
fonts principals d’informació
el web corporatiu, les oficines
de ”la Caixa”, i els emails i
SMS que reben de l’entitat
Els factors que millor es
valoren són la quantitat anual
percebuda en concepte de
dividend, la periodicitat i
modalitats de cobrament del
dividend, i la disponibilitat
d’ofertes i descomptes.
Els Accionistes demanen
rebre informació actualitzada
sobre l’entitat (resultats,
operacions corporatives),
invitacions a esdeveniments,
i que es potenciï la vinculació
amb l’Obra Social ”la Caixa”.
El 90% dels Accionistes
consideren que la tasca duta
a terme per l’Obra Social ”la
Caixa” és bona o molt bona.
L’Accionista veu CaixaBank
com un dels principals bancs
cotitzats espanyols, una
entitat amb visió i estratègia,
amb creixement i resultats, i
que és analítica i competent.
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avantatges
financers

Formació en
renda variable

Exempció de comissions en la
compra, administració i custòdia
d’accions CaixaBank i en la remuneració de l’acció per a tots els
Accionistes que tinguin dipositades
les seves accions a l’entitat.

Formació interactiva a
Internet amb cursos d’iniciació en borsa, manuals de
consulta, fitxes temàtiques i
enllaços d’interès.

Nou programa
d’avantatges per a Accionistes

Targeta Accionista CaixaBank amb quota anual gratuïta, disponible en totes les modalitats de pagament.

proA inclou avantatges financers, descomptes i ofertes en oci i viatges,
així com accés a esdeveniments vinculats a l’Obra Social ”la Caixa”.
A més, proporciona als Accionistes informació actualitzada sobre
CaixaBank i formació en Renda Variable.

La targeta Accionista CaixaBank permet acumular
Punts Estrella addicionals en totes les seves compres
i porta associats una sèrie de descomptes en serveis
oferts per empreses del grup.
Per sol·licitar la targeta és necessari ser titular d’un mínim de
1.000 accions CaixaBank.

Cursos presencials sobre borsa, mercats
financers i conjuntura econòmica a les
principals ciutats espanyoles. Cursos impartits
per l’Institut de Borses i
Mercats (BME) i Analistes
1.000 accions
Financers Internacionals
CaixaBank
(AFI).

1.000 accions
CaixaBank

esdeveniments
culturals

Informació sobre la
companyia i mercats

Avantatges
financers
exempció
comissions
compra, custòdia i
administració
d’accions CaixaBank

Informació

Formació i
Ofertes
esdeveniments i concursos

subscripció
gratuïta a
informes diaris,
setmanals i mensuals
sobre l’acció
de CaixaBank

Formació online
sobre renda variable i
conjuntura econòmica

enviament SMS
informant dels fets
més rellevants de la
companyia.

esdeveniments
culturals
organitzats per l’Obra
Social “la Caixa”

Ofertes
trimestrals en oci
i viatges

Concursos amb
premis atractius

Accionistes amb un mínim de 1.000 accions CaixaBank

TarGeta
Accionista
CaixaBank amb
quota gratuïta i
descomptes associats

Enviament a domicili
de la Revista
‘Accionistes’

Cursos
presencials sobre
renda variable a les
principals ciutats
espanyoles

Multiplicador de
Punts Estrella
programa multiEstrella

Informes diaris, setmanals i mensuals sobre l’evolució de l’acció i
aspectes macroeconòmics, posats
a disposició de tots els Accionistes
de CaixaBank a través de correu
electrònic i de manera gratuïta.
Enviament de SMS informant dels fets més rellevants
de la companyia que siguin d’interès per a l’Accionista
(Junta General, remuneració a l’Accionista...).
Revista ‘Accionistes CaixaBank’:
enviament a domicili per
a aquells Accionistes amb
un mínim de 1.000 accions
CaixaBank.

1.000 accions
CaixaBank

Accés a esdeveniments
culturals organitzats
conjuntament amb
l’Obra Social “la
Caixa” (exposicions,
conferències...).

Ofertes exclusives
i concursos
Ofertes exclusives amb
descomptes
en oci i viatges.
Trimestralment posem a la
seva disposició noves ofertes al web de CaixaBank.
Concursos amb premis
atractius organitzats de
manera periòdica per a
tots els Accionistes de
CaixaBank.
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Primera reunió del
Comitè Consultiu del
període 2012/2013

esdeveniments
amb Accionistes
Dins dels avantatges i les ofertes del programa proA, CaixaBank
ofereix als seus Accionistes la possibilitat d’assistir i participar
en esdeveniments i activitats. Algunes de les celebrades aquests
darrers mesos han estat les següents.

“conèixer
CaixaBank”
Al desembre i al gener es
van dur a terme les primeres sessions de “Conèixer
CaixaBank”, amb una participació de 26 Accionistes
de l’entitat per sessió. L’objectiu d’aquesta iniciativa
és apropar CaixaBank als
seus Accionistes mitjançant
una visita a la seu corporativa. La visita va incloure una
presentació corporativa de
CaixaBank i de l’Obra Social
”la Caixa”. Els assistents van
valorar molt positivament
l’oportunitat de conèixer de
primera mà la seu corporativa i el projecte de l’entitat
de la qual són Accionistes.

a dalt, dues
instantànies
de les sessions
amb Accionistes
“conèixer Caixabank”,
celebrades al
desembre del 2012 i
gener d’enguany

cercle Accionistes CaixaBank
El passat mes de desembre va tenir lloc a Barcelona la primera sessió del cicle de conferències Cercle Accionistes CaixaBank.
El ponent de la conferència va ser Leopoldo Abadía, membre de
l’equip fundador de l’IESE i exprofessor de Política d’Empresa.
Amb la iniciativa Cercle Accionistes CaixaBank, l’entitat reforça
les seves iniciatives de formació i ofereix als seus Accionistes informació general sobre el panorama econòmic de la mà d’experts
en diversos temes.

El passat 11 de desembre va tenir lloc a Barcelona la primera
reunió del Comitè Consultiu d’Accionistes de CaixaBank,
després de la renovació parcial de cinc dels seus membres.

En una primera sessió de
treball, es va fer una presentació de les activitats de
l’Obra Social ”la Caixa” i una
valoració de com aquestes
activitats es podrien posar
a la disposició dels Accionistes de CaixaBank. Posteriorment, es va avaluar el
grau d’avanç de les iniciatives proposades a la reunió
d’abril del 2012 i es va dur a
terme una última sessió en
la qual es van recollir idees
per millorar la comunicació
amb Accionistes, intensificar
la divulgació o informació a
la disposició del col·lectiu i
valorar la segmentació de
les activitats.
Pel que fa a com apropar
l’Obra Social ”la Caixa” als Accionistes de CaixaBank, es va
proposar oferir avantatges en

temes culturals, tant de les
activitats de CaixaForum com
de les exposicions itinerants,
donar a conèixer els projectes d’ajuda a col·lectius vulnerables, permetre l’entrada
a programes de voluntariat
i obrir l’opció a aportacions
econòmiques a projectes concrets. Els canals per potenciar
aquestes iniciatives serien el
web corporatiu, aquesta revista Accionistes CaixaBank,
la Junta General d’Accionistes
o accions d’emailing i SMS.
Quant a les idees per millorar la comunicació amb els
Accionistes, es va proposar
donar a conèixer els avantatges dels Accionistes a través
de les oficines de “la Caixa”
i oferir avantatges i serveis
adaptats als diferents perfils
dels grups d’Accionistes.

Consulti tota la informació sobre el Comitè Consultiu i com
formar-ne part a www.CaixaBank.com

Què és el Comitè
Consultiu
Composició
El comitè està format per 17
membres que es reuneixen
com a mínim dues vegades
l’any. Cada integrant ha de
ser Accionista de CaixaBank
i posseir un mínim de 1.000
accions durant el seu mandat.

Contribució
El Comitè Consultiu és un
instrument no vinculant que
té com a objectiu contribuir a
la comunicació i transparència
entre CaixaBank i els seus
Accionistes, tant pel que fa a
les accions d’informació com
als canals a través dels quals es
transmet.

Renovació
Cada mes de juliol es renova
un terç dels seus membres. Els
nous són seleccionats a partir
de les candidatures rebudes
durant l’exercici.
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El model de negoci de
les entitats financeres

Formació per a
Accionistes
CaixaBank proporciona als Accionistes de l’entitat eines
i continguts que els ajudin a aprofundir en els seus
coneixements sobre mercats financers i conjuntura
econòmica.

La crisi econòmica ha posat damunt la taula un nou model
financer, que s’ha anat modificant en els darrers anys arran
dels acords en matèria internacional i de les modificacions
legislatives internes. Els nous requeriments de capital per
millorar la solvència de tot el sector han provocat canvis
profunds en el model de negoci bancari conegut fins ara.

Existeixen alguns principis
generals respecte a la gestió
del negoci sobre els quals tots
els experts apunten perquè un
banc sigui sostenible en el futur
i registri un creixement d’alta qualitat. Per exemple, dins
d’una mateixa entitat hi ha tres
tipus de negoci diferenciats.
D’una banda, està la banca de
particulars, que és el pilar fonamental de qualsevol entitat
financera. En aquest rang de la
base de la piràmide hi ha persones físiques amb una capacitat
patrimonial limitada. D’altra
banda, els gestors especialitzats
s’encarreguen d’assessorar a
través de la banca personal persones d’una situació patrimonial més avançada (o, en el seu
cas, petites i mitjanes empreses
–cas de la banca de negocis–).
Si ens apropem al vèrtex de la
Glossari
Capital principal: l’integren el capital,
les reserves, les primes d’emissió, els
ajustos positius per valoració, els interessos minoritaris i, addicionalment, els

Tota aquesta informació, així com els materials i vídeos
formatius, estan disponibles per consultar al web
corporatiu:
www.CaixaBank.com

piràmide d’un banc, hi hauria
una xarxa especialitzada centrada en banca privada, i en el cas
d’empreses més grans que
una pime, la banca d’empreses. En última instància,
grans patrimonis/
hi hauria els grans patrimo- banca
corporativa
nis i la banca corporativa.

banca privada/
empreses més
grans

banca de particulars
persones físiques
amb una capacitat
patrimonial
limitada

instruments subscrits pel FROB i, transitòriament, els instruments obligatòriament convertibles en accions abans del
2014 i que compleixin certs requisits que

persones d’una
situació patrimonial
més avançada o
petites i mitjanes
empreses

garanteixin una alta capacitat d’absorció
de pèrdues.
Liquiditat: qualitat d’una inversió per la
qual és possible la seva transformació

A tota aquesta xarxa de clients, en les seves
diferents operacions comercials, els ha de
sostenir sempre una bona estratègia multicanal. Ja no s’entén un negoci bancari amb
la mera existència d’una sucursal a peu de
carrer. Per això, hi ha una àmplia xarxa de
caixers automàtics, des dels quals es poden
fer nombroses operacions; la banca online i,
últimament, destaca el paper rellevant de la
banca mòbil. A més, un dels complements
més importants que juguen un paper essencial en el negoci bancari és el de les assegurances, que aprofiten la xarxa de distribució
que tenen les entitats i les sinergies que es
poden crear amb altres productes o serveis
per millorar la percepció del client.
L’èxit d’un bon model bancari també es
mesura a través de les aliances estratègiques
que pugui mantenir l’entitat, tant a través
d’adquisicions per prendre el control de
determinades empreses com a l’hora de fer
determinades inversions financeres a altres
entitats.

immediata en diner efectiu. Per als valors cotitzats, un bon
grau de liquiditat significa elevats volums i freqüències de
contractació, i escassa diferència entre els preus de compra i
venda.

Durant el 2011 i el 2012 s’han anat desenvolupant diversos
“Cursos d’introducció als mercats de valors”, una iniciativa
pionera entre les empreses de l’IBEX 35. Els cursos tenen
com a objectiu introduir els assistents en els mercats
financers, les característiques de la contractació borsària i
els principals mètodes de valoració d’accions.

eines de formació

formació online
portal d’educació financera
diccionaris tècnics, manuals de consulta, fitxes
temàtiques i enllaços d’interès.
videoformació
Vídeos en què els experts en la matèria
aclareixen dubtes i conceptes.
espai de consultes
Proporcionarà respostes als dubtes, consultes i
comentaris sobre temes financers i borsaris.

formació presencial
cursos presencials de formació borsària i
financera
consten de dues sessions de dues hores i mitja
de durada. Al final de cada curs es fa entrega
als participants d’un certificat acreditatiu
d’assistència.
Accés a través del portal d’educació habilitat en el web de
CaixaBank (www.CaixaBank.com), en el qual es recull tota
l’oferta formativa en matèria financera i on l’Accionista té a la
seva disposició tota la informació relativa a aquesta.
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Set rostres famosos donen suport a la nova campanya de l’Obra Social

Lluitar contra la pobresa infantil

“Comptem amb tu perquè, entre tots, aconseguim que la frase ‘Hi havia una
vegada en què 1 de cada 4 nens al nostre país vivia situacions difícils’ sigui
part d’una història que ningú no torni a explicar”. Amb aquest desig, l’Obra
Social ”la Caixa” va llançar el Nadal cuentaconmigocontralapobreza.org, una
campanya dirigida a lluitar contra la pobresa infantil a Espanya, un dels
grans reptes socials de l’actualitat.

La iniciativa ha mobilitzat, de manera
desinteressada, famosos de la cultura i
l’esport que protagonitzen versions molt
personals de grans clàssics de la literatura
infantil.

La campanya es va engegar amb el llançament dels
contes protagonitzats per David Bisbal, Jorge Lorenzo, Alejandro Sanz i Belén Rueda. Posteriorment
va arribar el torn de Dani Pedrosa, Sara Baras i Xavi
Hernández.

Professionals com els pilots Jorge Lorenzo
i Dani Pedrosa, la bailaora Sara Baras, el
futbolista Xavi Hernández, l’actriu Belén
Rueda i els cantants Alejandro Sanz i David
Bisbal s’han bolcat en aquest projecte a
favor de Save the Children, una de les entitats de referència en l’atenció a la infància
en situació de vulnerabilitat.

MÉs de 200.000
NENS ATESOS

“Crec que és molt important conscienciar
la gent perquè aporti un granet de sorra,
ja que qualsevol ajut és important”, afirma
Sara Baras pel que fa a la seva participació
a la iniciativa. “La solidaritat mai no hauria
d’estar en crisi”, afegeix Belén Rueda.

La lluita contra la pobresa infantil és una línia d’actuació prioritària per a l’Obra Social ”la Caixa”. Des
de l’any 2007, l’entitat financera ha atès més de
200.000 nens en risc d’exclusió, cosa que s’ha traduït en una inversió de més de 200 milions d’euros.
La pobresa infantil a Espanya ha augmentat un
45% des de l’inici de la crisi l’any 2007, cosa que
situa Espanya al capdavant dels països de la Unió
Europea amb més risc per als menors d’edat,
segons un estudi dut a terme per l’Observatori
Social d’Espanya (OSE) i impulsat per l’Obra Social
”la Caixa”.

Col·labora-hi a www.cuentaconmigocontralapobreza.org

A través del Servei d’Atenció a l’Accionista i de
les trobades corporatives, CaixaBank respon els
dubtes, consultes i comentaris que li fan arribar els
Accionistes. Reproduïm a continuació algunes de
les qüestions que ens han traslladat recentment.

Quina és la
remuneració a
l’Accionista de
CaixaBank?
La quantitat anual en
concepte de remuneració a l’Accionista
està en línia amb la
xifra de remuneració
del període anterior
(23 cèntims d’euro
per acció), amb un
sistema de pagaments
trimestrals (al juny,
setembre, desembre i
març). Hi haurà la possibilitat, en alguns o
en tots els pagaments,
d’escollir entre rebre
accions, efectiu o una
combinació de tots
dos. El darrer pagament realitzat és el de
desembre del 2012, i
el pròxim seria el de
març del 2013.

Com puc conèixer
els resultats de
CaixaBank?
L’entitat fa públics els
seus resultats cada trimestre, mitjançant una
sèrie de documents que
es remeten a la Comissió Nacional del Mercat
de Valors (CNMV) i que
després es publiquen al
nostre web corporatiu,
a l’apartat d’Informes
Trimestrals. A més, el dia
en què es publiquen els
resultats, habitualment
es publica una nota de
premsa (que trobarà a la
Sala de Premsa de
www.CaixaBank.com)
i es porta a terme una
presentació per video
webcast que els Accionistes poden seguir a
través del web corporatiu. En aquesta revista,
que té periodicitat trimestral, trobarà també
un resum dels resultats
de CaixaBank.

CaixaBank
respon
als seus
Accionistes

En què consisteix el
nou programa proA
d’avantatges per a
Accionistes?
CaixaBank ha posat
a la disposició dels
Accionistes proA el
nou programa d’avantatges i descomptes
exclusius. El programa
incorpora quatre grans
blocs d’avantatges:
avantatges financers;
informació; formació i esdeveniments;
i ofertes exclusives i
concursos. Tots s’actualitzen periòdicament,
i alguns estan limitats
a tenir un nombre
mínim de 1.000 accions. Els detalls dels
avantatges es poden
consultar a
www.CaixaBank.com

Com puc posar-me
en contacte amb
l’entitat?
CaixaBank posa
a disposició dels
Accionistes diversos
canals presencials i no
presencials de contacte.
Els canals de contacte
a distància són els
del Servei d’Atenció a
l’Accionista, a través de
telèfon (902 11 05 82)
i d’email (accionista@
caixabank.com). A
través d’aquests canals
ens pot traslladar tots
els dubtes i consultes
sobre l’entitat, la
cotització, l’estratègia
de la companyia, els
resultats, etc. Té a la
seva disposició l’Oficina
de l’Accionista de
Barcelona i hi pot anar
amb cita prèvia.

Servei d’Atenció a l’Accionista:
902 11 05 82
accionista@caixabank.com
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Accedeixi a un món d’avantatges
i ofertes exclusives
Li donem la benvinguda a proA, el nou
programa d’avantatges i ofertes per a
Accionistes de CaixaBank.
Avantatges financers, descomptes i ofertes en oci i viatges,
accés a esdeveniments vinculats a l’Obra Social “la Caixa”,
informació actualitzada sobre CaixaBank, formació en
Renda Variable…
Descobreixi tots els avantatges que posem a la seva
disposició i aprofiti la seva condició d’Accionista CaixaBank.

Consulti tota la informació
disponible a www.CaixaBank.com

Servei d’Atenció a l’Accionista
Tel.: 902 11 05 82 · Email: accionista@caixabank.com · www.CaixaBank.com

