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En compliment del que disposa l'article 87 i la Disposició transitòria dotzena de la Llei
10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, a partir de l'1
de juliol de 2014 les entitats de crèdit tindran l'obligació de publicar per primera vegada,
especificant per països on estiguin establertes, la informació següent en base consolidada
corresponent a l'últim exercici tancat:

a) Denominació, natura i ubicació geogràfica de l'activitat
b) Volum de negoci
c) Nombre d'empleats a temps complet

En virtut del que s'ha exposat, es detalla a continuació la informació requerida:

a) Denominació, natura i ubicació geogràfica de l'activitat

Caixabank, SA, amb NIF A08663619 i domicili social a Barcelona, avinguda Diagonal, 621, és l'entitat sorgida
del procés de transformació de Criteria CaixaCorp, SA que va culminar amb la inscripció de CaixaBank en el
Registre de Bancs i Banquers del Banc d'Espanya el dia 30 de juny de 2011, i l'inici de la seva cotització en
borsa, ja com a entitat de crèdit, des de l'endemà, 1 de juliol de 2011.

Així mateix, CaixaBank és el banc a través del qual la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”,
exercia la seva activitat com a entitat de crèdit de manera indirecta d'acord amb els seus Estatuts. A 31 de
desembre de 2013, ”la Caixa”, l'accionista majoritari de CaixaBank, amb una participació econòmica del
64,37%.

En el marc de l'entrada en vigor de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions
bancàries, l'Assemblea General Ordinària de ”la Caixa” va aprovar en la reunió celebrada el 22 de maig de
2014 dur a terme la transformació de ”la Caixa” en Fundació Bancària (a partir d'ara, la Fundació Bancària
”la Caixa”) i la reorganització del seu Grup amb:

 la dissolució i liquidació de l'actual Fundació ”la Caixa”; i
 el traspàs, formalitzat l'octubre de 2014, a favor de Criteria CaixaHolding, SAU (d'ara endavant, Criteria)

–íntegrament participada per la Fundació Bancària ”la Caixa”– de la participació de la Fundació Bancària
”la Caixa” en CaixaBank, així com dels instruments de deute dels quals era emissor. D'aquesta manera,
la Fundació Bancària ”la Caixa” ha passat a ostentar la seva participació en CaixaBank a través de
Criteria CaixaHolding.

En aquest context, la Junta General Ordinària d'Accionistes de CaixaBank de 24 d'abril de 2014 va aprovar,
subjecte a la posterior aprovació de l'Assemblea General Ordinària de ”la Caixa” esmentada en el paràgraf
anterior, la modificació dels seus Estatuts socials, suprimint la referència a l'exercici indirecte de l'activitat
bancària, de manera que CaixaBank ha deixat de ser el banc a través del qual ”la Caixa” exercia la seva
activitat com a entitat de crèdit de manera indirecta.

En compliment del que preveu la Disposició transitòria primera de la Llei 26/2013 de 27 de desembre, a ”la
Caixa” li ha estat aplicable fins a la seva transformació en Fundació bancària la Llei 31/85, de 2 d'agost, de
regulació de les Normes Bàsiques sobre Òrgans Rectors de les Caixes d'Estalvis, i la seva normativa de
desenvolupament, així com, si escau, les disposicions aplicables del Reial Decret llei 11/2010, de 9 de juliol,
d'òrgans de govern i altres aspectes del règim jurídic de les Caixes d'Estalvis, incloent-hi el seu règim fiscal, i
l'article 8.3.d) de la Llei 13/1985, de 25 de maig, de coeficients d'inversió, recursos propis i obligacions
d'informació dels intermediaris financers.

L'objecte social de CaixaBank consisteix principalment en:



a) la realització de tota classe d'activitats, operacions, actes, contractes i serveis propis del negoci de
banca en general, incloent-hi la prestació de serveis d'inversió i serveis auxiliars, i la realització
d'activitats d'agència d'assegurances;

b) la recepció de fons del públic en forma de dipòsit irregular o en altres d'anàlogues, per aplicar-los
per compte propi a operacions actives de crèdit i de microcrèdit, i a altres inversions, prestant a la
clientela serveis de gir, transferència, custòdia, mediació i altres; i

c) l'adquisició, tinença, gaudi i alienació de tota classe de títols valors i la formulació d'oferta pública
d'adquisició i venda de valors, així com de tota classe de participacions en qualsevol societat o
empresa.

Com a entitat bancària, està subjecta a la supervisió del Banc Central Europeu i del Banc d'Espanya.

Així mateix, CaixaBank és una societat anònima les accions de la qual estan admeses a cotització a les
borses de Barcelona, Madrid, València i Bilbao i en el mercat continu, i formen part de l'IBEX-35 des del 4
de febrer de 2008. Per tot això, l'Entitat està subjecta a la supervisió de la Comissió Nacional del Mercat de
Valors. A més, CaixaBank forma part d'altres índexs borsaris internacionals com l'Euro Stoxx Bank Price
EUR, l'MSCI Europe, l'MSCI Pan-Euro, el prestigiós FTSE4Good, que permet qualificar la inversió de les
companyies com a sostenible segons les pràctiques de responsabilitat social, l'FTSE Eurofirst 300, que conté
les 300 primeres empreses europees per capitalització, i el Dow Jones Sustainability Index, que recull el
compromís de la companyia per la sostenibilitat i la reputació corporativa tant en la seva activitat com en
les inversions fetes. També forma part de l'Advanced Sustainable Performance Indexes (ASPI), que integra
les 120 empreses del DD Euro Stoxx amb més bon acompliment en matèria de desenvolupament
sostenible.

Caixabank, SA i les seves societats dependents integren el Grup CaixaBank. A 31 de desembre de
2013, l'estructura societària del Grup era la següent:



CRITERIACAIXAHOLDING

ENTITATS FINANCERES
ENTITATS FINANCERES

INTERNACIONALS
IMMOBILIÀRIES CARTERA INDUSTRIAL

MediterráneaB. 100% GasNatural 34.52%

Abertis 23.09%(1)

Saba 50.1%

HISUSA 24.26%

100%

BancoBPI 46.22%

Boursorama 20.68%

GF Inbursa 9.01%

The Bank ofEast Asia 16.51%

Erste GroupBank 9.12%

BuildingCenter 100%

Sareb 12.44%

ALTRES

Teléfonica 5.37%

Repsol 12.02%

B.M.E. 5.01%

CaixaRenting 100%

Finconsum 100%

InverCaixa 100%

Credifimo 100%

Vidacaixa 100%

SegurCaixa Adeslas 49.9 %

Comercia Global
Payments 49%

Caixa Card 100%

ASSEGURADORES IMMOBILIÀRIES

64,37%

Fundació "la Caixa"

Servihabitat Servicios
Inmobiliarios49%

CaixaBank Electronic
Money 100%

Colonial. 5.79%

b) Volum de negoci

El volum de negocis per països, en base consolidada, es mostra a continuació:



Informació geogràfica: distribució dels ingressos ordinaris (*)
(Milions d'euros) Negoci bancari i

d'assegurances Participacions
TOTAL GRUP

CaixaBank

2013 2013 2013

Espanya 12.929 88 13.017

Polònia 9 9

Romania 3 3

El Marroc 3 3

Resultats posada en equivalència participacions associades
internacionals (**) 274 274

Total ingressos ordinaris 12.944 362 13.306

(*) Corresponen als següents epígrafs del Compte de Pèrdues i Guanys del Grup CaixaBank: 1. Interessos i rendiments assimilats, 4.
Rendiment d'instruments de capital, 5. Resultats de les entitats valorades pel mètode de la participació, 6. Comissions percebudes, 8.
Resultats d'operacions financeres (net) i 10. Altres productes d'explotació.

(**) Correspon als resultats de la posada en equivalència de les participacions en entitats associades internacionals, principalment GF
Inbursa (Mèxic), Banco BPI (Portugal), The Bank of East Asia (Honk Kong) i Erste Group Bank (Àustria)

c) Plantilla a temps complet per països

La plantilla a temps complet a 31 de desembre de 2013, distribuïda per països, és la següent:

Plantilla a temps complet per països
(Milions d'euros)

31.12.2013

Espanya 31.834

Polònia 13

El Marroc 13

Resta països - oficines representació 30

Total ingressos ordinaris 31.890


