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Avantatges per a accionistes

L’accionista de CaixaBank 
i la seva rellevància per a l’entitat 

Per Edward O’Loghlen,  
director de Relació amb  
Inversors de CaixaBank

En primera persona 

Descobreixi la 
targeta Accionista 
CaixaBank

CaixaBank, entitat 
financera cotitzada

Bonificació del 2% a les 
Estacions de Servei Repsol

Noves ofertes 
exclusives

L’acció de 
CaixaBank

Remuneració  
a l’accionista

                -4,8%
Respecte 

del mes anterior
Rendibilitat  
a 30/06/2015

3,8%
Remuneració anual  
corresponent a l’exercici 2015

0,16€4,16€
a 30/06/2015



L’acció 
  de CaixaBank
Evolució de l’acció

Tancament a 30/06/2015

4,16€
respecte del mes anterior

-4,8%

Opinió dels analistes

2 CotitzaCió i remuneraCió

Si desitja rebre aquesta informació de forma diària a la seva adreça 
de correu electrònic, cliqui aquí

Preu mitjà objectiu que els analistes donaven
a l'acció de CaixaBank a 30/06/2015

4,61€
dels analistes recomanen comprar o
mantenir l'acció de CaixaBank

82%

Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o venda de l'acció de CaixaBank.

Evolució de l’últim mes i any en curs

Bancs Eurozona

IBEX 35

Santander

BBVA

Sabadell

Popular

Evolució anual           Evolució últim mes (juny)Bancs Eurozona: correspon a l'evolució de 
l'índex SX7E de bancs d'EuroStoxx50.

4,5%

-3,4%

-10,5% 

-4,0%

-2,6%
11,4% 

11,9%

6,8%

-2,2%

4,8% 

-5,7%

-3,2%

-4,7% 
-4,8%



CotitzaCió i remuneraCió 3

Remuneració a l’accionista 

Claus del període
El mes de juny ha estat marcat per la negociació entre l’Eurogrup i Grècia per tal d'arribar a un acord 
sobre la posició deutora del país amb el Fons Monetari Internacional, la Comissió Europea i el Banc Central 
Europeu. La convocatòria d’un referèndum al respecte per part del govern grec a final del mes i la ruptura 
de les negociacions van comportar importants descensos a les borses europees i pujades en les primes de 
risc perifèriques.

La falta d'acord entre Grècia i els seus creditors 
posa a prova la fortalesa dels mercats europeus. 
En contra del que suggeria l'acostament de les postures 
durant el mes de juny, la reunió extraordinària de 
l'Eurogrup de dissabte 27 es va saldar sense un acord 
entre Grècia i la resta de socis europeus. La convocatòria, 
per part del primer ministre grec, Alexis Tsipras, d'un 
referèndum el diumenge 5 de juliol sobre les condicions 
exigides pels creditors del país i la seva consigna de 
votar-hi en contra, posen de manifest les discrepàncies 
entre les dues parts. A aquest fet es va sumar la negativa 
de pagar el préstec de 1.500 milions d'euros al Fons 

Monetari Internacional que vencia el 30 de juny, fet 
que va dibuixar un escenari futur ple d'interrogants. 
A curt termini, els focus se centren en les tensions de 
liquiditat del sistema bancari grec, sobretot després de 
la decisió del Banc Central Europeu de no augmentar 
la quantia dels préstecs d'emergència (ELA) als bancs 
grecs, la qual cosa va obligar Tsipras a anunciar mesures 
de control de capitals (tancament d'oficines bancàries i 
límit a la retirada d'efectiu). Així mateix, a llarg termini, 
les negociacions entre Grècia i els seus creditors, així com 
el futur del país, més enllà del resultat del referèndum, 
s'endinsen en un terreny desconegut.

La remuneració a l'accionista és un dels compromisos de CaixaBank amb la seva base accionarial. 

Remuneració corresponent a l’exercici 2015:

0,16€/acció 3,8% Rendibilitat a 30/06/2015

CaixaBank té des del 2015 la intenció de destinar almenys el 50% del seu benefici a la remuneració en efectiu. 
L'entitat espera augmentar el nombre de pagaments trimestrals en efectiu el 2016.

ACTUALITAT CAIXABANK:

 CaixaBank va informar el passat 18 de juny que presentaria davant la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors de Portugal el desistiment del registre de la seva oferta d'adquisició sobre les accions del BPI, 
atès que no es va donar compliment a la condició que s'eliminés el límit de drets de vot que estableixen els 
estatuts del BPI. CaixaBank ha iniciat una fase d'anàlisi de les alternatives estratègiques disponibles respecte 
de la seva participació al BPI, tenint en compte els objectius del seu Pla Estratègic 2015-2018.

 CaixaBank va anunciar també al juny la venda a Société Générale Group de la totalitat de la seva 
participació a Boursorama, d'un 20,5% del capital social, per un preu de 218,5 milions d'euros. 
CaixaBank també va comunicar la firma de la venda a Boursorama de la totalitat de la seva participació 
al Self Trade Bank, la joint venture que totes dues entitats tenen a Espanya i que representa el 49% del 
capital social. La contraprestació acordada és de 33 milions d'euros. Totes dues transaccions tindran un 
impacte en la solvència de CaixaBank (CET1 fully loaded) d'uns 20 punts bàsics.

 Criteria CaixaHolding, accionista de referència de CaixaBank, va vendre, mitjançant una col·locació 
accelerada, les accions provinents dels últims pagaments de remuneració a l'accionista realitzats 
segons el programa CaixaBank Dividend/Acció. La Llei de Fundacions Bancàries limita els drets de vot a 
les accions emeses en el moment de promulgació de la llei. Així doncs, el fet de rebre accions, fins i tot 
d'ampliacions de capital alliberades, implica perdre els drets de vot derivats.



CaixaBank, entitat que realitza de forma exclusiva la tasca financera dins del Grup “la Caixa”, cotitza 
en borsa des de juliol del 2011. Com a entitat cotitzada, el seu capital està distribuït entre més de 
716.000 accionistes, amb els quals CaixaBank assumeix un compromís en qüestions clau com la 
remuneració a l’accionista i que ocupen un lloc central en el nou Pla Estratègic 2015-2018.

CaixaBank, entitat financera cotitzada

CaixaBank al Grup “la Caixa”

4 Caixabank al detall

CaixaBank, entitat cotitzada amb negoci bancari i activitat asseguradora, desenvolupa dins del Grup "la Caixa" 
l'activitat financera de manera íntegra i exclusiva. CaixaBank compta, a més, amb participacions en bancs 
internacionals i en empreses del sector serveis.

Des dels seus orígens, "la Caixa" 
s'ha caracteritzat per un fort 
compromís social i una vocació de 
treball a favor de l'interès general, 
tant a través de la seva activitat 
financera com de l'Obra Social, que 
finança i manté activitats de caràcter 
social, educatiu, cultural i científic. 
Aquesta vocació de servei es va 
reforçar el 2014 amb la creació, 

en compliment de la Llei de Caixes 
d'Estalvis i Fundacions Bancàries, de 
la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona, "la Caixa".
La Fundació Bancària "la Caixa", 
primera fundació privada d'Europa 
i tercera del món, gestiona de 
forma directa l'Obra Social que 
ha caracteritzat històricament 
"la Caixa" i, a més, agrupa a 

Criteria CaixaHolding totes les 
participacions accionarials del 
Grup "la Caixa" en sectors com 
l'energètic, les infraestructures, 
els serveis i el negoci immobiliari; 
així com la seva participació a 
CaixaBank. La Fundació Bancària 
"la Caixa" és, per tant, a través de 
Criteria CaixaHolding, l'accionista 
de referència de CaixaBank.

(1) Participació del 59% a 31-03-2015. Participació del 57% a 30-06-2015, després de la venda per Criteria CaixaHolding de les 
accions provinents dels últims programes CaixaBank Dividend/Acció. Participació estimada del 54% (fully diluted) el 2017. 

100%

Fundació Bancària “la Caixa”

Participacions industrials

~59%1
100%

Industrial/Immobiliari

Banca minorista i assegurances

Cartera de banca internacional
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El capital circulant o free float de CaixaBank (el capital que no està en mans del seu accionista de referència, ni de 
l'autocartera, ni del consell d'administració) està repartit entre més de 716.000 accionistes. Aquests inversors són tant 
institucionals com accionistes minoristes, que actualment suposen el 48% d'aquest free float.

La base accionarial de CaixaBank

La remuneració a l'accionista 
segueix sent una prioritat i un 
compromís absolut de CaixaBank 
amb la seva base accionarial. La 
remuneració és important tant 
per a l'accionista de referència, la 
Fundació Bancària "la Caixa",
en el manteniment de la seva 
tasca social, com per als inversors 
institucionals i els accionistes 
minoristes. 

CaixaBank manté per al 2015 
un esquema de retribució 
a l'accionista similar al 
d'exercicis anteriors, amb 
periodicitat trimestral en 
els pagaments (2 dels quals 
seran en efectiu, mentre 
que als 2 restants es podrà 
optar per la remuneració en 
accions). La quantitat anual 
prevista serà de 16 cèntims 

d'euro bruts per acció. A 
més, tal com s'estableix 
al nou Pla Estratègic, si a 
partir del 2017 CaixaBank 
té un nivell de solvència 
(CET1 BIS III) superior al 
12%, es retornarà capital 
a l'accionista mitjançant 
dividend extraordinari o 
de programa de recompra 
d'accions.

Compromís amb l’accionista

Consulti a l'Espai de 
l'Accionista del web 
www.CaixaBank.com totes 
les iniciatives d'informació, 
atenció, formació i 
avantatges disponibles per 
a vostè com a accionista de 
CaixaBank.

Percentatge del capital social a gener del 2015

Criteria 
CaixaHolding 

i membres del 
consell (3.479 

milions  
d'accions) 

61% 39%
Capital flotant 
(2.236 milions 
d'accions) 

48% 
accionistes 
minoristes,
1.066 milions 
d'accions

52% 
accionistes 

institucionals,
1.171 milions  

d'accions
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Targeta Accionista CaixaBank
Gratuïta per a accionistes amb un mínim de 1.000 accions

La targeta Accionista CaixaBank és una 
targeta financera adreçada exclusivament a 
aquells accionistes amb un mínim de 1.000 
accions de CaixaBank dipositades en un 
expedient de valors de l'entitat.

La targeta Accionista CaixaBank és gratuïta 
i està disponible en diverses modalitats de 
pagament que s'ajusten a les necessitats 
concretes dels seus titulars. A més, genera 
Punts Estrella per cada 6 euros de compra.

MOdaLItats dE 
PagaMEnt

  La targeta Accionista 
CaixaBank està disponible 
en tres modalitats de 
pagament: prepagament, 
dèbit i crèdit mensual. 

La targeta s'emet sota dues 
marques acceptades a la 
gran majoria de comerços: 
Mastercard i Amex.

 
avantatgEs

  Exempció de comissió d'alta, 
manteniment i renovació.

  Servei CaixaProtect® gratuït, 
que el protegeix davant 
d'operacions fraudulentes o 
el robatori de la seva targeta.

  Assegurança d'accidents per 
a les modalitats de crèdit.

BEnEfICIs assOCIats 

  Descompte per als titulars 
de la targeta Accionista 
CaixaBank a PortAventura 
Park, Gas Natural, Barceló 
Viajes i VIA-T.

  Punts Estrella en totes les 
seves compres a partir dels 
6 euros.

Pot sol·licitar la seva targeta Accionista CaixaBank a qualsevol oficina de  
CaixaBank o a través de Línia Oberta

Característiques de la targeta
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Si vol continuar gaudint d'avantatges a les Estacions de Servei Repsol,  
Campsa i Petronor, cliqui aquí

 

  2% de descompte en les 
operacions realitzades a les 
Estacions de Servei Repsol, 
Campsa i Petronor, amb una 
bonificació màxima de 12 
euros mensuals.

  Promoció vàlida per 
a les operacions fetes 
amb la targeta durant 
els mesos de juliol, 
agost i setembre de 
2015.

  Per a les targetes de crèdit (Mastercard 
/Amex) l'abonament es farà en la 
liquidació mensual de la targeta. Per a les 
targetes de dèbit (Maestro) es farà a 
partir del dia 5 del mes següent d'haver 
fet l'operació. 

dEsCOMPtE PERíOdE dE 
vIgènCIa

aBOnaMEnt dE  
La BOnIfICaCIó

sortides
a l'agost

14% dte.
vàlid fins al 
31-10-2015

80€ dte. 
Robot de cuina  
Kenwood KMIX80

viatge de 8 dies visitant 
sant Petersburg i Moscou

Noves ofertes exclusives per a accionistes:

Promoció per a titulars de la targeta Accionista CaixaBank

CaixaBank i Repsol posen de nou a disposició dels 
titulars de la targeta Accionista CaixaBank la bonificació 
del 2% en carburant per als mesos de juliol, agost i 
setembre.

Totes les operacions realitzades amb la targeta Accionista 
CaixaBank a les Estacions de Servei Repsol, Campsa i 
Petronor es beneficiaran de la devolució d'un 2% sobre 
l'import total.



8 en primera persona

A cada nou número de la 
newsletter per a accionistes de 
CaixaBank, directius de l'entitat 
o del Grup ”la Caixa” expliquen 
en primera persona aspectes 
d'interès per a l'accionista de 
CaixaBank.

En aquesta ocasió, Edward 
O'Loghlen, director de Relació 
amb Inversors de CaixaBank, 
explica com és l'accionista de 
CaixaBank i la seva rellevància per 
a l'entitat. 

En primera persona

veure vídeo



Consulti tota la informació que posem a
la seva disposició com a accionista de l'entitat.

902 11 05 82Segueixi'ns a Twitter CaixaBank al seu mòbilwww.CaixaBank.com


