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CaixaBank dobla la 
seva base accionarial
Després de les operacions 
corporatives i les recents 
conversions d’obligacions en 
accions dutes a terme el 2012, 
CaixaBank ha aconseguit la 
xifra de 750.000 Accionistes. 
D’aquesta manera, l’entitat 
s’ha convertit en la quarta 
empresa de l’IBEX 35 
amb el nombre més gran 
d’Accionistes.

Amb les conversions parcials de les 
obligacions subordinades necessària-
ment convertibles, i després de l’scrip 
dividend (possibilitat de cobrar el di-
vidend bé en efectiu o bé a través del 
repartiment d’accions) fet a la fi de 
desembre, el nombre d’accions que 
formen el capital social de CaixaBank 
és de 4.490 milions de títols.

El principal Accionista de CaixaBank 
és la Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, que té una participació decla-
rada al mercat del 73,79%. El 22% del 
capital social és free-float i la seva es-
tructura és la següent: el 77% està en 
mans d’Accionistes minoristes, men-
tre que el 23% està distribuït entre 
Accionistes institucionals.

Pel que fa al perfil de l’Accionista mi-
norista, dos de cada tres inversors es-
tan 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’ini-
ciatives amb l’objectiu d’acostar la 
companyia als nous Accionistes. En-
tre elles, destaca l’enviament de la 
Guia de l’Accionista de CaixaBank. 
Aquesta guia, que també pot consul-
tar-se al web de l’entitat, ofereix una 
descripció detallada de la companyia, 
la seva estratègia i els seus últims re-
sultats publicats. També inclou una 
secció sobre els drets dels Accionis-
tes i un apartat amb continguts bà-
sics sobre renda variable.

CAIXABAnK
03 • En PoRtADA  

CaixaBank dobla la seva base accionarial

04 • CoRPoRAtIu 
Resultats de CaixaBank el 2012 

06 • EntoRn EConÒMIC  
El sistema financer espanyol el 2013 

08 • Remuneració a l’Accionista

03

La revista Accionistes CaixaBank 
és una publicació de CaixaBank.

CaixaBank no es fa 
responsable de l’opinió 
dels seus col·laboradors 
en els treballs publicats, ni 
s’identifica necessàriament 
amb la seva opinió. 

Prohibida la reproducció total 
o parcial dels textos, dibuixos, 
gràfics i fotografies d’aquesta 
publicació en qualsevol mitjà 
de reproducció o suport sense 
l’autorització prèvia i expressa 
de CaixaBank.
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Resultats de CaixaBank el 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.

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%). 

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

• 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. 

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

• ‘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. 

• Ràtio de morositat de 8,62% 
(mitjana del sector al novembre: 
11,38%). La ràtio de cobertura 
és del 60% (142% amb garanties 
hipotecàries). 
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BEnEfiCi atRiBUÏt dE 230 M€ i dotaCions i 
SANEJAMENTS dE 10.299 M€

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
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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.

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.

intEgració ràpida 
i EfEctiva d’altrEs 
Entitats

Banca cívica i Banc 
de valència

obtinguts

previsió

pLanifiCats

54 M€
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540 M€

ràtio dE cobErtura 
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morositat

gestió rigorosa del risc i actius d’alta qualitat
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ajuts europeus
Pel que fa al funcionament del 
sector bancari, després de la peti-
ció de fons de rescat europeus per 
part d’Espanya, el passat 20 de ju-
liol es va firmar el Memoràndum 
d’Enteniment (MOU per les seves 
sigles en anglès), en el qual es de-
tallava l’acord per a l’assistència 
financera. Així, al desembre es va 
fer efectiu el primer desemborsa-
ment de 39.500 M€. D’aquests, 
37.000 milions van ser utilitzats 
per recapitalitzar les quatre en-
titats bancàries nacionalitzades i 
els fons restants es van utilitzar 
per capitalitzar la societat de ges-
tió d’actius deteriorats (Sareb), 
que ha aconseguit captar més del 
50% del seu capital entre els in-
versors privats.

Al gener es va efectuar el desem-
borsament dels 1.865 M€ neces-
saris per a la recapitalització dels 
bancs del Grup 2, és a dir, aquells 

que tenien dèficit de capital i no 
van poder captar-lo de manera 
privada. En total, per tant, el de-
semborsament d’ajudes europe-
es ha estat d’uns 41.000 milions 
d’euros, molt per sota del límit de 
100.000 milions disponibles en 
assistència financera.

La Sareb ja ha rebut els actius 
problemàtics de les entitats na-
cionalitzades. Amb la seva trans-
ferència, aquestes entitats van 
aconseguir sanejar el seu balanç 
a canvi de reduir el volum del ba-
lanç en un 60% i la xarxa d’oficines 
en un 50% respecte a desembre 
del 2010; i l’obligació de focalit-
zar-se en el negoci minorista i en 
la seva regió d’actuació tradicio-
nal, i abandonar determinades 
activitats arriscades.

En definitiva, el procés de saneja-
ment del sector bancari espanyol 
està ben encarrilat. Això, junta-
ment amb la millora del clima 
econòmic, permet pensar que el 
2013 pot ser l’any de l’inici de la 
recuperació.

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 espa-
nyola retrocedeixi un 1,3% el 
2013, però amb un perfil tem-
poral que va de menys a més, 
amb taxes de creixement positi-
ves 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 es-
trenyiment de les primes de risc 
sobirà dels països perifèrics i en 
un repunt notable de les borses.

Al seu torn, les entitats finance-
res 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 prés-
tecs nets van disminuir per quart 
mes consecutiu (vegeu gràfic a la 
pàgina 7).
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CaixaBank ha firmat acords 
amb l’Erste Group per do-
nar servei a les seves em-
preses clients als països 
d’Europa Central i de l’Est: 
Àustria, Hongria, la Repú-
blica Txeca, Eslovàquia, 
Romania, Croàcia, Sèrbia i 
Ucraïna. En aquest sentit, 
posa a la seva disposició un 
conjunt de productes i ser-
veis transfronterers que els 
permeten operar de ma-
nera fàcil i àgil en aquests 
països i els ofereix asses-
sorament 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’inno-
vacions tecnològiques i de 
seguretat. A més, s’han im-
pulsat diferents iniciatives 
amb l’objectiu d’aprofitar 
sinergies i de col·laborar en 

diferents àmbits de negoci 
(tresoreria, banca transac-
cional, banca privada…).

El 2011, la plataforma de 
“Solucions Centre i Est d’Eu-
ropa” era plenament ope-
rativa i, addicionalment,  
s’han mantingut els acords 
entre CaixaBank i l’Erste 
Group per proporcionar 
servei en els mercats locals 
als clients del soci.

ParticiPades de caixaBank: erste GrouP

solucions per a empreses: 
col·laboració entre caixaBank i 
erste Group

GruP ”la caixa” 9

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. 

L’objectiu és acompanyar i 
proporcionar suport als clients 
amb interessos fora d’Espanya

8 fEBRER-mARç 2013 accionistes CAixABAnkremuneració a l’accionista

remuneració a l’accionista
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

Programa CaixaBank dividend/aCCió

Juny 
2012 (pAgAt)

setemBre 
2012 (pAgAt)

desemBre 
2012 (pAgAt)

març  
2013

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:

Opció per defecte 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.

a B c
Rebre accions d’una 
ampliació de capital 

alliberada

SEnSE RETEnCió fiSCAL

Rebre efectiu de la venda al 
mercat dels drets d’assignació 

gratuïta adjudicats a 
l’ampliació

SEnSE RETEnCió fiSCAL

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

l’ampliació

AmB RETEnCió fiSCAL

accions efectiu Per la venda dels drets



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

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

 rePúBlica txeca

 romania

  ucraÏna

 HonGria

 eslovÀquia

 Àustria

 croÀcia

 sÈrBia

PaÏsos on oPera  
l’erste grouP

ČeskÁ sPoŘitelna 
(REpúBLiCA txECA)
sucursals: 657
clients:  5,2 m
quota de mercat basada en
dipòsits minoristes:  28,0%
préstecs a particulars:  24,0%

slovenskÁ sPoriteĽŇa  
(EsLovàquiA)
sucursals:  295
clients:  2,4 m
quota de mercat basada en
dipòsits minoristes:  25,7%
préstecs a particulars: 26,1%

ERstE (hongRiA)
sucursals:  142
clients:  0,9 m
quota de mercat basada en
dipòsits minoristes:  7,8%
préstecs a particulars:  14,1%

BCR (RomAniA)
sucursals:  120
clients:  0,3 m
quota de mercat basada en
dipòsits minoristes: 0,4%
préstecs a particulars:  1,3%

ERstE (uCRAïnA)
sucursals:  120
clients:  0,3 m
quota de mercat basada en
dipòsits minoristes:  0,4%
préstecs a particulars:  1,3%

ERstE (sèRBiA)
sucursals:  66
clients: 0,3 m
quota de mercat basada en
dipòsits minoristes: 2,5%
préstecs a particulars: 3,3%

ERstE (CRoàCiA)
sucursals:  149
clients: 1,0 m
quota de mercat basada en
dipòsits minoristes: 13,2%
préstecs a particulars: 14,0%

ERstE spARkAssE (àustRiA)
sucursals:  1.044
clients:  3,2 m
quota de mercat basada en
dipòsits minoristes:  18,9%
préstecs a particulars:  19,3%

 Països de la ue o 
candidats al seu 
ingrés

 Països no membres 
de la ue o no 
candidats al seu 
ingrés

 Presència indirecta

un líder amB 
gran PotenCial de 
Creixement

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.

GruP “la caixa”10 accionistes CAixABAnkfEBRER-mARç 2013 11

In
n
o
v
a
ci

ó
 i
 

n
o
v
e
ta

ts

inteGració tecnolòGica i oPerativa de 
caJasol i caJa de GuadalaJara

CaixaBank va acabar al desembre 
amb èxit la integració tecnològica i 
operativa de Cajasol i Caja de Gua-
dalajara, 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 mer-
cantil, 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 Gua-
dalajara, que tindran a la seva dis-
posició una xarxa de més de 6.000 

oficines, més de 10.000 caixers au-
tomàtics amb més funcionalitats i 
el servei capdavanter a Espanya de 
banca online, a través de Línia Ober-
ta, amb més de 7 milions de clients.

En el cas de Cajasol i Caja de Gua-
dalajara, els comptes corrents i les 
llibretes d’estalvis canviaran de nu-
meració. no obstant això, aquest 
canvi no afectarà els rebuts domi-
ciliats, ni les transferències, ni els 
abonaments rebuts. Per tant, no 
serà necessari que el client faci cap 
gestió. Els crèdits i hipoteques con-
tractats mantindran igualment les 
condicions pactades.
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El grup “la caixa” 
aportarà 6 M€ 
pEr ajudar a 
pal·liar l’atur 
juvEnil
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 con-
tractació d’uns 10.000 joves per 
part d’empreses o bé la seva con-
versió en treballadors autònoms. 
Amb aquesta aportació, la entitat 
vol fer front a un dels majors rep-
tes als quals s’enfronta la nostra 
societat en l’actualitat.

El president de “la Caixa” i de  
CaixaBank, Isidre Fainé, que va 
anunciar la posada en marxa del 
pla durant la presentació dels re-
sultats anuals de CaixaBank, va 
afirmar que, amb aquesta inici-
ativa, “la Caixa” vol “reforçar el 
seu compromís social, orientat 
específicament cap al atur ju-
venil, 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.
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caixaBank, El Banc aMB Més progrEssos En rsc

CaixaBank ha obtingut el reconeixement al 
banc amb més progressos en l’àrea de la 
responsabilitat corporativa a nivell mun-
dial, atorgat per l’anuari The Sustaina-
bility Yearbook 2013, l’equip d’analistes 
que també impulsa l’índex de sostenibili-
tat Dow Jones Sustainability Index (DJSI). 
Caixa Bank ha aconseguit la distinció “Sec-
tor Mover”, atorgada a aquella entitat que 

millora més la seva puntuació en respon-
sabilitat corporativa d’acord amb estàn-
dards internacionals.

Els autors de l’estudi són els analistes de 
l’equip de robecoSAM i KPMG, que  analit-
zen l’activitat, en termes de sostenibilitat, 
de les 3.000 principals companyies del món, 
de les quals 232 són entitats financeres.

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, du-
rant una gala celebrada a nova York, 
el premi “Business Leader of the Year” 
(“Líder Empresarial de l’Any”), que con-
cedeix la Cambra de Comerç espanya-
estats Units. el premi distingeix els di-
rectius que hagin fet una contribució 
significativa al creixement econòmic 
d’Espanya o dels Estats Units i a la mi-
llora de les relacions empresarials entre 
tots dos països.

el president de la Cambra de Comerç es-
panya-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 enfor-
tir el “compromís de servei de Caixabank 
amb els seus clients individuals, empre-
ses i tota la societat en general”.

el conseller delegat de Caixabank, Joan Ma-
ria nin, va rebre el passat mes de desembre 
el Segell d’Excel·lència Europea 500+, atorgat 
pel Club excel·lència en Gestió, després d’ha-
ver 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”.

segell d’excel·lència europea 500+ per a la 
gEstió dE caixaBank

JUAn Antono ZUFIRIA EntREGA EL SEGELL 
d’exCel·lèNCIA eUrOPeA 500+ A JOAN MArIA NIN



Malgrat les dificultats, l’entitat mantindrà el 
pressupost de la seva Obra Social durant 2013 
en 500 milions d’euros, la mateixa xifra pres-
supostada en els 5 anys precedents. Aquesta 
quantitat situa l’Obra Social ”la Caixa” com la 
primera fundació privada d’Espanya i una de 
les més importants del món. 

Un any més, la prioritat serà l’atenció a les 
principals preocupacions i problemes dels 
ciutadans. En aquest sentit, el 66,8% del 
pressupost (334 milions d’euros) es destina-
rà al desenvolupament de programes socials 
i assistencials. L’apartat cultural acapararà el 
12,9% de la inversió (64,3 milions); els pro-
grames de ciència, recerca i medi ambient 
suposaran el 13,4% (67,1 milions) i el suport 
a l’educació i formació, el 6,9% (34,6 milions 
d’euros). La creació d’oportunitats laborals 

per a col·lectius fràgils, la lluita contra la mar-
ginació i l’exclusió social –especialment con-
tra la pobresa infantil–, l’accés a un habitatge 
digne de persones i famílies amb dificultats, 
i l’envelliment actiu i saludable continuaran 
sent algunes de les línies d’actuació més es-
tratègiques per a l’Obra Social ”la Caixa”. 
L’atenció a persones amb malalties avan-
çades i el suport a l’educació i a la recerca 
seran altres objectius de l’Obra Social. Els 
programes culturals constitueixen una ofer-
ta consolidada: han construït una trajectòria 
de fermesa i qualitat que es manté en l’actu-
al conjuntura. 

Promoció de l’ocuPació: 
• 10.504 persones (600 més que el 2011) van 

accedir a un lloc de treball a través del pro-
grama Incorpora. 

• 53.133 oportunitats laborals generades per 
l’Obra Social en 22.000 empreses.

caixaProinfància: 
• Ajudes a famílies amb dificultats per valor 

de 46 M€ el 2012.  
• Des del 2007, 295,58 M€ destinats a tren-

car el cercle de la pobresa hereditària a Es-
panya, programa del qual s’han beneficiat 
204.022 nens i els seus familiars. 

Programa “habitatge assequible”: 
• 4.000 immobles per a joves, persones grans 

i famílies, amb rendes inferiors a les de pro-
tecció oficial.  

• 4.000 pisos, repartits per tot Espanya, en 
el marc de “Lloguer Solidari”, per un preu 
d’entre 85 i 150 €  

  
 
Persones grans:
• Projecte Gent 3.0 per al foment de l’envelli-

ment actiu i la plena integració de les perso-
nes grans a la societat. Durant aquest any, 
636.911 usuaris han participat en els projec-
tes i activitats que l’Obra Social desenvolupa 
en els 598 centres a tot Espanya.  

atenció a Persones amb  
malalties avançades:
• 37.967 pacients i 58.102 familiars s’han be-

neficiat 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’ofi-

cines de ”la Caixa” per atendre les necessi-
tats més pròximes als seus territoris d’actua-
ció a través de l’Obra Social descentralitzada.

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. 

més comPromesos que mai

obra social ”la caixa”: 
reptes 2013
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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”

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. 

EL 66,8% DEL PrESSUPOSt (334 M€) 
ES DEStINArà A PrOGrAMES 

SOCIALS I ASSIStENCIALS



internacional:
• vacunació infantil en països en 

vies de desenvolupament (2 mili-
ons de nens immunitzats).

• 71 projectes de desenvolupament 
econòmic vigents a 26 països. 

• firma de dues noves aliances estratègiques: 
amb el banc Inter americà de Desenvolupa-
ment (bID), per promoure projectes soste-
nibles a Llatinoamèrica, i amb la fAO, per 
contribuir a pal·liar la fam al món. 

educaixa:
• 1.130.220 escolars han participat en les ini-

ciatives educatives impulsades per l’Obra 
Social aquest darrer any. 

• 222 beques per cursar estudis de postgrau a 
universitats espanyoles (100) i a l’estranger 
(122).

mediambiental:
• 271 projectes el 2012 que, a més, han prio-

ritzat la contractació de 1.600 persones en 
risc d’exclusió per al desenvolupament de 
les accions de preservació. 

recerca:
• L’Obra Social ha continuat impulsant l’avenç 

del coneixement en àmbits universitaris 
(programa recerCaixa), així com al voltant 
de la sida (irsiCaixa), el càncer (Unitat de te-
ràpia Molecular ”la Caixa” a l’Hospital vall 
d’Hebron), la cirurgia endoscòpica i les malal-
ties neurodegeneratives o cardiovasculars.  

ciència: 
• Els programes de ciència tenen un compo-

nent educatiu important. Un dels millors 
instruments per aconseguir aquest objectiu 
és la feina que es desenvolupa als Cosmo-
Caixa. Aquests dos equipaments han aple-
gat més d’1 milió de visitants.

cultura: 
• 2,4 milions de ciutadans van donar suport 

el 2012 a la programació i les propostes dels 
centres Caixaforum.

• Inauguració del nou EspaiCaixa Palau Ma-
caya, ubicat a l’emblemàtic edifici modernis-
ta, dissenyat per Puig i Cadafalch al passeig 
Sant joan (barcelona) i concebut com l’esten-
dard de la institució en els àmbits de la soste-
nibilitat econòmica, social i mediambiental. 
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L’ObrA SOCIAL rEDObLA 
EL SEU ESfOrç EN EL 

SUPOrt DE L’EDUCACIó

10.504 persones van accedir 
el 2012 a un lloc de treball a 

través del programa incorpora
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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.

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.

resultats de l’estudi de PercePció realitZat a accionistes

CaixaBank, una entitat sòlida, 
solvent i ben gestionada

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.



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.
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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.

nou programa  
d’avantatges per a Accionistes

Avantatges 
financers

ExEMpCió 
CoMiSSionS 

compra, custòdia i 
administració  

d’accions CaixaBank

tARGEtA 
ACCioniStA 

CAixABAnk amb 
quota gratuïta i 

descomptes associats

Informació

SuBSCRipCió 
GRAtuïtA a                                                                

informes diaris, 
setmanals i mensuals 

sobre l’acció  
de CaixaBank

Enviament a domicili 
de la ReVIstA 
‘ACCioniStES’

Formació i 
esdeveniments

FoRMACió onlinE 
sobre renda variable  i 
conjuntura econòmica

CuRSoS 
pRESEnCiAlS sobre 
renda variable a les 

principals ciutats 
espanyoles 

Ofertes  
i concursos 

oFERtES  
tRiMEStRAlS En oCi 

I VIAtges

MultipliCAdoR dE 
puntS EStREllA 

programa multiestrella

esdeVenIments 
CultuRAlS 

organitzats per l’Obra 
Social “la Caixa”

ConCuRSoS AMB 
pREMiS AtRACtiuS

enVIAment sms 
informant dels fets 
més rellevants de la 

companyia.

Accionistes amb un mínim de 1.000 accions CaixaBank 

1.000 accions 
CaixaBank

1.000 accions 
CaixaBank

1.000 accions 
CaixaBank

AvAntAtges 
finAnCers 

exempció de comissions en la 
compra, administració i custòdia 
d’accions CaixaBank i en la remu-
neració de l’acció per a tots els 
accionistes que tinguin dipositades 
les seves accions a l’entitat.

informACió  soBre lA   
CompAnyiA i merCAts 

Informes diaris, setmanals i men-
suals 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.

esdeveniments 
CulturAls 

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

formACió en  
rendA vAriABle 

Formació interactiva a 
internet amb cursos d’inici-
ació en borsa, manuals de 
consulta, fitxes temàtiques i 
enllaços d’interès.

ofertes exClusives 
i ConCursos 

Ofertes exclusives amb 
descomptes  
en oci i viatges.

Trimestralment posem a la 
seva disposició noves ofer-
tes al web de CaixaBank.

Concursos amb premis 
atractius organitzats de 
manera periòdica per a 
tots els Accionistes de 
CaixaBank.

targeta Accionista CaixaBank amb quota anual gratu-
ïta, disponible en totes les modalitats de pagament. 

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 ne-
cessari 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 
Financers internacionals 
(AFi). 
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primera reunió del 
Comitè Consultiu del 
període 2012/2013
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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. Consulti tota la informació sobre el Comitè Consultiu i com  

formar-ne part a www.CaixaBank.com

en una primera sessió de 
treball, es va fer una pre-
sentació de les activitats de 
l’Obra Social ”la caixa” i una 
valoració de com aquestes 
activitats es podrien posar 
a la disposició dels accio-
nistes de caixabank. Poste-
riorment, es va avaluar el 
grau d’avanç de les iniciati-
ves 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 ac-
cionistes 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 projec-
tes d’ajuda a col·lectius vul-
nerables, permetre l’entrada 
a programes de voluntariat 
i obrir l’opció a aportacions 
econòmiques a projectes con-
crets. els canals per potenciar 
aquestes iniciatives serien el 
web corporatiu, aquesta re-
vista Accionistes CaixaBank, 
la Junta General d’accionistes 
o accions d’emailing i SmS.

Quant a les idees per millo-
rar la comunicació amb els 
accionistes, es va proposar  
donar a conèixer els avantat-
ges dels accionistes a través 
de les oficines de “la caixa” 
i oferir avantatges i serveis 
adaptats als diferents perfils 
dels grups d’accionistes.

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. 

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 prime-
res sessions de “conèixer 
caixabank”, amb una par-
ticipació de 26 accionistes 
de l’entitat per sessió. L’ob-
jectiu d’aquesta iniciativa 
és apropar caixabank als 
seus accionistes mitjançant 
una visita a la seu corporati-
va. 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 corpora-
tiva i el projecte de l’entitat 
de la qual són accionistes.

cercle accionistes caixabank
el passat mes de desembre va tenir lloc a barcelona la prime-
ra 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 in-
formació general sobre el panorama econòmic de la mà d’experts 
en diversos temes.

a daLt, dueS 
inStantànieS 

de LeS SeSSiOnS 
amb acciOniSteS 

“cOnèixer caixabank”, 
ceLebradeS aL 

deSembre deL 2012 i 
Gener d’enGuany

esdeveniments
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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’al-
ta 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 fo-
namental de qualsevol entitat 
financera. en aquest rang de la 
base de la piràmide hi ha perso-
nes físiques amb una capacitat 
patrimonial limitada. D’altra 
banda, els gestors especialitzats 
s’encarreguen d’assessorar a 
través de la banca personal per-
sones d’una situació patrimo-
nial més avançada (o, en el seu 
cas, petites i mitjanes empreses 
–cas de la banca de negocis–). 
Si ens apropem al vèrtex de la 

piràmide d’un banc, hi hauria 
una xarxa especialitzada centra-
da en banca privada, i en el cas 
d’empreses més grans que 
una pime, la banca d’em-
preses. en última instància, 
hi hauria els grans patrimo-
nis i la banca corporativa.

a tota aquesta xarxa de clients, en les seves 
diferents operacions comercials, els ha de 
sostenir sempre una bona estratègia multi-
canal. 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 essen-
cial en el negoci bancari és el de les assegu-
rances, 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. 

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.   

Tota aquesta informació, així com els materials i vídeos 
formatius, estan disponibles per consultar al web 

corporatiu: 
www.CaixaBank.com

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. 

Formació online

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. 

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.

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. 

Formació presencial

El model de negoci de 
les entitats financeres
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. 

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.   

gLoSSari
Capital principal: l’integren el capital, 
les reserves, les primes d’emissió, els 
ajustos positius per valoració, els inte-
ressos minoritaris i, addicionalment, els 

instruments subscrits pel frob i, transi-
tòriament, els instruments obligatòria-
ment convertibles en accions abans del 
2014 i que compleixin certs requisits que 

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

eines de formació

banca de particulars

PerSoneS fíSiqueS 
amb una caPacitat 

PatrimoniaL 
LimitaDa

PerSoneS D’una 
Situació PatrimoniaL 
méS aVançaDa o 
PetiteS i mitJaneS 
emPreSeS

banca privada/
empreses més 

grans

grans patrimonis/
banca corporativa
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La campanya es va engegar amb el llançament dels 
contes protagonitzats per David Bisbal, Jorge Lo-
renzo, Alejandro Sanz i Belén Rueda. Posteriorment 
va arribar el torn de Dani Pedrosa, Sara Baras i Xavi 
Hernández. 

MÉs de 200.000  
NeNs ATesOs 
La lluita contra la pobresa infantil és una línia d’ac-
tuació 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 tra-
duït 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”.

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.

SEt rOStrES fAmOSOS dONEN SupOrt A LA NOvA CAmpANyA dE L’ObrA SOCiAL
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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.

Servei d’Atenció a l’Accionista:
902 11 05 82

accionista@caixabank.com

Quina és la 
remuneració a 
l’Accionista de 
CaixaBank?

La quantitat anual en 
concepte de remu-
neració 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 pos-
sibilitat, en alguns o 
en tots els pagaments, 
d’escollir entre rebre 
accions, efectiu o una 
combinació de tots 
dos. El darrer paga-
ment 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 tri-
mestre, mitjançant una 
sèrie de documents que 
es remeten a la Comis-
sió 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 acci-
onistes poden seguir a 
través del web corpora-
tiu. En aquesta revista, 
que té periodicitat tri-
mestral, trobarà també 
un resum dels resultats 
de Caixabank.

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’avan-
tatges i descomptes 
exclusius. El programa 
incorpora quatre grans 
blocs d’avantatges: 
avantatges financers; 
informació; forma-
ció i esdeveniments; 
i ofertes exclusives i 
concursos. Tots s’actu-
alitzen periòdicament, 
i alguns estan limitats 
a tenir un nombre 
mínim de 1.000 ac-
cions. 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.
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Caixabank
respon
als seus

Accionistes

Col·labora-hi a www.cuentaconmigocontralapobreza.org

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. 

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 enti-
tats de referència en l’atenció a la infància 
en situació de vulnerabilitat. 

“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. 



Servei d’Atenció a l’Accionista

Tel.: 902 11 05 82  ·  Email: accionista@caixabank.com  ·  www.CaixaBank.com

Consulti tota la informació 
disponible a www.CaixaBank.com

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.


