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Avantatges per a accionistes

L’acció de CaixaBank Remuneració a l’accionista
 

+6,4%
Respecte 

del mes anterior
Rendibilitat  
a 31/03/2015

4,1%
Remuneració anual 

corresponent a l'exercici 2014

0,18€4,41€
a 31/03/2015

Les claus econòmiques del període 

Primera reunió del 
Comitè Consultiu 
d’Accionistes de 
CaixaBank el 2015

CaixaBank presenta  
el seu Pla Estratègic per 
al període 2015-2018

Els reptes del nou Pla Estratègic

Per Jordi Gual,
director executiu de Planificació Estratègica  
i economista en cap de CaixaBank

En primera persona

Noves ofertes  
per a accionistes

Abril 2015               
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L’acció 
  de CaixaBank
Evolució de l’acció

Tancament a 31/03/2015

4,41€
Respecte del mes anterior

+6,4%

Opinió dels analistes

2 CotitzaCió i remuneraCió

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

Evolució de l’últim mes i any en curs

Bancs Eurozona

IBEX 35

Santander

BBVA

Sabadell

Popular

Preu mitjà objectiu que els analistes donaven 
a l'acció de CaixaBank a 31/03/2015

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

79%

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

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

Claus del període
El comportament de les borses internacionals i del deute sobirà europeu ha estat marcat al març pel 
començament del programa de compra de deute del Banc Central Europeu (BCE). El president del BCE, 
Mario Draghi, va reiterar el compromís d’adquirir mensualment 60.000 milions d’euros entre deute sobirà  
i d’agències, cèdules i determinats títols de renda fixa, fins al setembre del 2016. 

 Els mercats de deute sobirà han reaccionat com 
s'esperava al començament del quantitative easing 
(programa de compra de deute). L'inici del programa a 
l'Eurozona s'ha saldat amb caigudes de la rendibilitat 
dels títols sobirans europeus i el descens de les primes 
de risc perifèriques. En el cas espanyol, la rendibilitat 
del bo a 10 anys ha assolit un nou mínim històric, i 
ha travessat la barrera de l'1,1%. També han estat 
intenses les pressions depreciadores que l'estratègia 
del Banc Central Europeu ha exercit sobre l'euro (en 
particular, respecte del dòlar), que ha arribat a assolir 
el seu nivell més baix des del 2003 (1,06$), per bé que 
va tenir una lleugera apreciació al final del mes per 
la mala dada de l'activitat nord-americana al primer 
trimestre. 

 En aquest context de laxitud monetària a l'Eurozona 
i de depreciació de l'euro, la millora de les dades 
d'activitat segueix sent un suport per a l'evolució de 
les borses europees. 

 Espanya: el PIB va créixer un 0,8% intertrimestral durant 
el primer trimestre, segons el Banc d'Espanya, una 
dècima per sobre del registre de l'últim trimestre del 
2014. La demanda interna s'hauria mantingut com la 
gran impulsora d'aquest ritme d'avanç. La institució ha 
revisat, a més, en vuit dècimes a l'alça la previsió del PIB 
per al 2015, fins al 2,8%.

La remuneració a l'accionista és un dels compromisos que CaixaBank té amb la seva base accionarial. 
L'entitat té des del 2014 la intenció de destinar almenys el 50% del seu benefici a la remuneració en 
efectiu.

Remuneració corresponent a l'exercici 2014:

0,18€/acció 4,1%

ACTUALITAT CAIXABANK:

 El Consell d'Administració de CaixaBank va 
acordar el 12 de març convocar Junta General 
Ordinària d'Accionistes per al dia 23 d'abril de 
2015 a les 11.30 hores en primera convocatòria, 
i que se celebrarà al Palau de Congressos de 
Catalunya, av. Diagonal, 661-671, de la ciutat 
de Barcelona. A la web corporativa de l'entitat, 
www.CaixaBank.com, es troba disponible tota la 
documentació al respecte.

 CaixaBank va enviar el 6 de març a la Comissió del 
Mercat de Valors Mobiliaris (CMVM) de Portugal 
un comunicat en resposta a l'informe del Consell 
d'Administració del BPI sobre l'OPA de CaixaBank 
i a la carta de Santoro Finance, en què proposava 
una fusió entre el BPI i el BCP. En resposta a 
l'informe del Consell d'Administració del BPI, que 
considerava baix el preu de l'OPA, CaixaBank 
va manifestar que el preu de la seva oferta es 
considera adequat i que el projecte és beneficiós 
per al BPI i els seus accionistes. Així mateix, l'entitat 
va declinar entrar a valorar una fusió eventual 
entre el BPI i el BCP, els termes de la qual no han 
estat encara proposats.

Últim pagament: juny 2015 (pagament en efectiu de 0,04€/acció)

Rendibilitat a 31/03/2015

Remuneració corresponent a l'exercici 2015:

0,16€/acció 3,7%
Pagaments trimestrals, dos d'ells en efectiu i dos segons el programa CaixaBank Dividend/Acció. 
L'entitat espera augmentar el nombre de pagaments en efectiu el 2016

Rendibilitat a 31/03/2015
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Nou Pla Estratègic de CaixaBank

CaixaBank va presentar el 3 de 
març el seu Pla Estratègic per al 
període 2015-2018, amb el focus 
d'atenció posat en els clients i 
accionistes de l'entitat. A través 
del nou Pla Estratègic, CaixaBank 
busca consolidar la seva posició 
de lideratge en qualitat, 
confiança i reputació, així com 

aconseguir una rendibilitat 
recurrent per sobre del cost de 
capital.

El nou pla es desenvoluparà, 
previsiblement, en un context 
de recuperació econòmica 
moderada, en què el producte 
interior brut (PIB) creix una mica 

més del 2% per any de mitjana, 
i de baixos tipus d'interès 
(mitjana de l'Euríbor a 12 mesos 
el 2015-2018 al voltant del 
0,70%). En aquest escenari 
central de previsions els principals 
paràmetres de negoci bancari 
tendiran a normalitzar-se durant 
el període 2015-2018.

El president de CaixaBank, Isidre Fainé (a la dreta de la imatge), i el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, en la presentació del Pla Estratègic  
2015-2018 del mes de març.

A través del Pla Estratègic 2015-2018, l’entitat fixa els objectius que 
determinaran la seva trajectòria per als quatre exercicis vinents.

Evolució del 
negoci bancari 
2015-2018

El cost del risc (provisions sobre el total del crèdit) es reduirà 
significativament a llarg termini, cosa que repercutirà de forma 
positiva en la rendibilitat.

Augmentaran els ingressos recurrents. El marge d'interessos 
millorarà des de nivells històricament baixos.

El volum de negoci recuperarà un creixement positiu, 
encara que feble.
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Els cinc pilars estratègics

Focus en el client: ser el millor banc en qualitat i reputació. 
A través del millor servei en tots els canals d'atenció al client,  
transparència en l'oferta de productes i serveis financers i amb un  
assessorament de qualitat. 

Assolir una rendibilitat recurrent per sobre del cost de 
capital.
Impulsada pel creixement de negocis de més recorregut i expansió 
com la banca d'empreses, la banca corporativa i els préstecs al 
consum.

Gestionar activament el capital. 
Focalitzant les aliances bancàries internacionals i reduint exposició en  
actius no estratègics.

Liderar la digitalització en banca. 
Aposta continuada en multicanalitat i mobilitat, amb la 
implantació del Big Data com a eina comercial i de gestió.

Comptar amb un equip humà més preparat i dinàmic.
Desenvolupament de les capacitats i itineraris professionals de la  
plantilla amb la finalitat d'aconseguir els objectius plantejats.
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Quines implicacions té el Pla Estratègic per als accionistes? 

Increment de la rendibilitat
El nou Pla Estratègic planteja com a 
objectiu assolir una rendibilitat (RoTE o 
retorn sobre capital tangible) entre el 12 
i el 14% a partir del 2017, mitjançant 
l'augment dels ingressos, la contenció de 
les despeses i la disminució progressiva de 
les provisions.  

Dividend elevat i estable
Es té com a objectiu repartir un dividend elevat i 
estable, amb un total de pagament en efectiu igual 
o superior al 50% del benefici des del primer any 
del Pla. L'entitat planteja la possibilitat de repartir, 
a partir del 2017, un dividend extraordinari i/o dur 
a terme un programa de recompra d'accions si la 
ràtio de capital CET1 supera el 12%. 
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El 23 de març va tenir lloc la pri-
mera reunió del 2015 del Comitè 
Consultiu d'Accionistes CaixaBank, 
on es va analitzar el desenvolupa-
ment de diferents iniciatives per 
incrementar la comunicació cor-
porativa a la base accionarial de 
l'entitat. Es va valorar la potenciació 
que s'ha fet de les presentacions 
corporatives per aproximar Caixa-
Bank als seus accionistes, així com 
la comunicació a través de nous 

canals com ara Twitter. De la matei-
xa manera, es va posar en valor la 
nova newsletter mensual que reben 
els accionistes.
 
A la reunió amb el vicepresident 
de CaixaBank, Antonio Massanell, 
es van tractar els objectius que 
l'entitat s'ha fixat en el seu nou 
Pla Estratègic, mentre que durant 
el dinar de treball amb el presi-
dent de CaixaBank, Isidre Fainé , i 

el director executiu de Planificació 
Estratègica i economista en cap 
de la companyia, Jordi Gual, es 
van analitzar temes corporatius 
(resultats, remuneració a l'accio-
nista) i d'actualitat econòmica.
 
Finalment, el Comitè va traslladar 
les seves recomanacions sobre les 
qüestions que considera impor-
tants per tractar en la pròxima 
Junta General d'Accionistes.

Què és el Comitè Consultiu?

En la trobada, el vicepresident de CaixaBank, Antonio Massanell, va explicar en profunditat 
el Pla Estratègic de l’entitat per al període 2015-2018. A més, els membres del Comitè es 
van reunir amb el president de CaixaBank, Isidre Fainé, per comentar diverses qüestions 
corporatives i de l’entorn econòmic.

El Comitè Consultiu d’Accionistes 
es reuneix per primer cop el 2015

/  Renovació:

 Cada mes de juliol es 
renova un terç dels 
seus membres. Els nous 
membres són seleccionats 
a partir de les candidatures 
rebudes durant l'exercici.

/  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. 

/  Composició:
 
 El Comitè està format per 17 

membres que es reuneixen 
com a mínim dos cops l'any. 
Cadascun dels seus integrants 
ha de ser accionista de 
CaixaBank i posseir un mínim 
de 1.000 accions durant el 
seu mandat.

Consulti tota la informació sobre el Comitè Consultiu i com  
formar-ne part aquí

El president de CaixaBank, Isidre Fainé, i el director executiu de Planificació Estratègica i economista en cap de CaixaBank, Jordi Gual, reunits 
amb els membres del Comitè Consultiu
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Oferta vàlida
31-05-2015

10% dte. 
Oferta vàlida 
31-05-2015

15% dte.
Descompte en vins i 
productes per a gurmets

Smartwatch Samsung 
Gear S negre 

Oferta vàlida 
30-06-2015

50€ dte. 

Oferta vàlida 
30-06-2015

40€ dte. 

Portàtil Toshiba Satellite 
PRO R50B-109

Descompte en 
allotjament rural 

Què en sap, de CaixaBank?

Últims dies per participar-hi 

Participi-hi abans del 30 d'abril i podrà 
guanyar un dels 25 iPad mini 3 que sortegem. 

Transcantàbric, amb un 20% de dte.
Un viatge únic pel nord d'Espanya

Noves ofertes exclusives per a accionistes



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, Jordi Gual, 
director executiu de Planificació 
Estratègica i economista en cap 
de CaixaBank, exposa els aspectes 
més rellevants del Pla Estratègic 
de CaixaBank per al període 
2015-2018. 

En primera persona

veure vídeo

https://youtu.be/QZoqyZfIe2A


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




