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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 30/11/2015

3,97€
dels analistes recomanen comprar o  
mantenir l'acció de CaixaBank

74%

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

Claus del període
Els inversors han passat les últimes setmanes atents tant a les decisions de la Reserva 
Federal (Fed) nord-americana com a les del Banc Central Europeu (BCE). L’ampliació de 
mesures d’expansió monetària per part del BCE ha estimulat les borses a Europa, a l’espera 
d’un més que probable augment de tipus per part de la Fed.

 Les minutes de l'última 
reunió de la Reserva 
Federal (Fed) reforcen les 
expectatives d'una pujada 
de tipus al desembre. Una 
àmplia majoria dels membres 
de la Fed consideren que les 
condicions necessàries (atur 
i inflació) per emprendre 
la primera pujada del tipus 
d'interès oficial “prou 
que podrien complir-se al 
desembre“. La publicació 
posterior de la sòlida dada 
d'ocupació d'octubre reforça el 
missatge de l'entitat i suggereix 
que desembre serà, amb 
alta probabilitat, el mes triat 
per apujar el tipus oficial. En 
paral·lel, diversos integrants de 
la Fed han alertat dels riscos 
de demorar excessivament 
la normalització dels tipus 
d'interès.

 Les expectatives de nous 
estímuls per part del Banc 
Central Europeu (BCE) van 
donar suport als mercats 
europeus durant el mes. 
El BCE considera, a més, 
que el nivell de risc sistèmic 
i financer a l'eurozona és 
contingut, tot i que crida 
l'atenció sobre el risc més 
elevat procedent dels mercats 
emergents. En particular, 
destaca l'impacte que podria 
tenir un contratemps a 
les economies emergents, 
principalment a la Xina, en un 
context de menor liquiditat. 
El BCE va advertir també dels 
potencials riscos sistèmics 
procedents del sector 
bancari a l'ombra, davant del 
creixement significatiu que ha 
experimentat en els darrers 
anys.

 Espanya: la inflació es 
recupera segons el previst. 
Al novembre, la inflació 
va avançar 4 dècimes, 
fins al -0,3%, gràcies al 
comportament dels carburants 
i dels lubricants, els preus dels 
quals van baixar menys que 
el mes anterior (en termes 
interanuals). Aquest canvi de 
rumb, que ja va començar a 
l'octubre, guanyarà intensitat 
en els propers mesos. S'espera 
que l'any tanqui amb una 
inflació positiva i que segueixi a 
l'alça el 2016.

La remuneració a l'accionista és un dels compromisos de CaixaBank amb la seva base accionarial. Per a l'exercici
2015, CaixaBank pagarà un total anual de 16 cèntims d'euro bruts per acció en quatre pagaments trimestrals,
dos dels quals seran en efectiu i dos segons el programa CaixaBank Dividend/Acció.

Remuneració corresponent a l’exercici 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. 
Darrera remuneració pagada: setembre 2015 (programa CaixaBank Dividend/Acció).

CotitzaCió i remuneraCió 3

0,16€/acció 4,6% Rendibilitat a 30/11/2015

Font: CaixaBank Research. 
Pot consultar més informació a www.caixabankresearch.com



4 Caixabank al detall

CaixaBank, un model  
de banca responsable
El model de banca responsable 
de CaixaBank i el seu compromís 
social més enllà de l’activitat 
financera han permès a l’entitat 
diferenciar-se de la resta del sector 
bancari durant el període de crisi 
econòmica.

La prestació d'una àmplia 
gamma de serveis financers clau 
per a la societat; el foment de 
l'estalvi i la previsió; la política 
activa d'ajuda a problemes 
socials; i, en general, el seu 
compromís social més enllà 
de l'activitat financera han 
aconseguit que CaixaBank 
compatibilitzi una gestió eficient 
amb la vocació social. Fins i 
tot en els moments en què 
la imatge del sector s'ha vist 

deteriorada com a conseqüència 
de la crisi econòmica, la sòlida 
cultura ètica i els valors de 
CaixaBank han aconseguit 
diferenciar-la d'altres entitats.

CaixaBank ha mantingut en 
els últims exercicis nivells de 
solvència elevats i una capacitat 
important de generació de 
benefici amb la seva activitat 
recurrent. A més, l'entitat ha 
contribuït a la recuperació 

del sector financer espanyol 
mitjançant la integració de 
8 entitats financeres, i hi ha 
fet contribucions per més de 
3.500 milions d'euros1. L'entitat 
pertany a un grup amb una 
clara finalitat social: l'accionista 
principal de CaixaBank, la 
Fundació Bancària “la Caixa“, 
ha destinat el 2015 a la seva 
Obra Social, i per vuitè any 
consecutiu, un pressupost de 
500 milions d'euros.

(1) Contribucions al Fons de Garantia de Dipòsits, al FROB i a la Sareb. 

Compromesos amb la inclusió financera

 La cobertura geogràfica més gran del 
país: 5.253 oficines i 9.661 caixers

 El 90% dels espanyols tenen  
una oficina al seu municipi

 Som presents al 93% dels  
municipis de més de 5.000 habitants

 Finestretes d'atenció en poblacions 
rurals
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 Solucions a particulars
 CaixaBank té en marxa, des de l'any 2009, un pla 

d'ajudes a particulars en què s'estudia cada cas de manera 
personalitzada i s'ofereixen solucions individualitzades, així 
com un acompanyament al llarg de tot el procés.

Més enllà de l’activitat financera

 Programa d'habitatge social
 Amb la col·laboració i el suport de CaixaBank, l'Obra 

Social ”la Caixa” continua el seu esforç de creació 
d'habitatge social, que l'ha portat a multiplicar per 6 el 
parc d'habitatges, tot passant dels 5.350 de l'any 2012 als 
31.448 de setembre de 2015.

CaixaBank és signant i promotor actiu dels principals compromisos 
internacionals en matèria de responsabilitat corporativa:

Responsabilitat social corporativa
L'actuació de CaixaBank és 
reconeguda pels principals 
analistes de sostenibilitat:

 10 principis impulsats per l'ONU sobre 
drets humans, laborals, mediambientals i 
de lluita contra la corrupció.

 Marc per a la gestió dels riscos socials i 
ambientals en el finançament de projectes.

 Iniciativa de l'ONU per avançar en la 
igualtat de gèneres.

L'Obra Social ”la Caixa” destina el 2015, per vuitè 
any consecutiu, 500 milions d'euros a quatre grans 
àmbits d'actuació: educació i formació; cultura; 
ciència, recerca i medi ambient; i desenvolupament 
de programes socials.

Dividend social



6 avantatges per a aCCionistes

El Comitè Consultiu es 
reuneix després de la seva 
renovació parcial del 2015
El 17 de novembre va tenir lloc la segona reunió del 2015 del Comitè Consultiu d’Accionistes 
CaixaBank, després d’haver-se produït la renovació d’un terç dels seus membres el passat mes 
de juliol. A la trobada va assistir-hi el conseller delegat de l’entitat, Gonzalo Gortázar, que va 
compartir amb el Comitè el model de banca responsable de CaixaBank i el seu compromís amb 
la responsabilitat social corporativa.

Durant la reunió es va analitzar 
el desenvolupament de diferents 
iniciatives posades en marxa 
per millorar la comunicació 
corporativa de CaixaBank amb 
la seva base accionarial. En 
aquest sentit, es va valorar la 
potenciació dels suports digitals 
en la comunicació. El Comitè 
va analitzar també el grau 
d'avançament de propostes 
anteriors fetes per aquest òrgan 
consultiu, com ara fer més difusió 
del lideratge de CaixaBank en 
banca minorista, així com del 

paper de l'Obra Social ”la Caixa” 
i el Pla Estratègic de CaixaBank  
per al període 2015-2018. 

La reunió que es va dur a terme 
amb el conseller delegat de 
CaixaBank es va centrar en el 
compromís de l'entitat amb la 
responsabilitat social corporativa. 
Gonzalo Gortázar va destacar 
com CaixaBank s'ha diferenciat 
durant la crisi de la resta del 
sector bancari pel fet de ser una 
companyia amb vocació social i 
valors sòlids. 

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

Els membres del Comitè Consultiu d'Accionistes, amb el conseller delegat de CaixaBank, 
Gonzalo Gortázar.

•	Presentació	de	nous	
materials audiovisuals 
per	a	la	difusió	
d'informació	corporativa.

•	Incorporació	de	
noves iniciatives 
dins del programa 
”Aula,	formació	per	a	
accionistes”. 

•	Es	va	remarcar	el	model	
de banca responsable 
de CaixaBank i la seva 
aportació	a	l'estabilització	
del sector financer.

El més  
destacat:
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2015, un any ple d’iniciatives 
per a accionistes
Durant l’any 2015, CaixaBank s’ha mantingut fidel als seus valors d’informació, transparència i 
proximitat amb l’accionista a través del desenvolupament de diverses iniciatives. 

Ofertes per a accionistes: últims dies, 
reservi els seus viatges per a la nit 
de Cap d'Any 

Pot consultar tota aquesta informació a través de l'Espai de l'Accionista  
dins de la pàgina web www.CaixaBank.com

29 esdeveniments 
corporatius i culturals. 

774 accionistes 
assistents.

Esdeveniments

Llançament del nou 
portal mòbil.

Presència a xarxes socials a 
través de Twitter.

Noves iniciatives

16.634 participants en 
concursos.

31 ofertes en viatges, oci  
i tecnologia.

Ofertes

800.000 e-mails  
corporatius.

1,7 milions d'alertes 
informatives via SMS.

Informació

1,8 milions de Newsletter 
Accionistes on-line. 

330.000 exemplars de la 
revista Accionistes.

Materials de comunicació

16 cursos formatius en 
economia i mercats.

1.306 accionistes 
assistents.

Cursos Aula
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La remuneració a l'accionista és un dels 
compromisos fonamentals que CaixaBank 
manté amb la seva base accionarial.  
A continuació, posem a la seva disposició  
el vídeo on trobarà tota la informació sobre 
la remuneració a l'accionista vinculada a 
l'exercici 2015, així com els períodes i les 
diverses modalitats de pagament.

CaixaBank  
amb els seus accionistes

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 Accionistes CaixaBankwww.CaixaBank.com


