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I. OBJECTE DE L'INFORME 

Aquest informe el formula el Consell d'Administració de Caixabank, SA (d'ara endavant, 
"CaixaBank" o la "Societat"), en compliment del que estableix l'article 529. decies de la Llei de 
societats de capital, que exigeix la formulació d'un informe justificatiu del Consell en què es 
valori la competència, l'experiència i els mèrits de les persones la reelecció de les quals se 
sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes de la Societat, convocada per al dia 7 
d'abril de 2022, en primera convocatòria, i per a l'endemà en segona convocatòria, sota el punt 
6º de l'ordre del dia. 

D'acord amb el que disposa l'article 529. decies de la Llei de societats de capital, se sotmet a la 
Junta General d'Accionistes, a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, ”la Caixa”, i de Criteria Caixa SAU, amb l'informe favorable previ de la Comissió de 
Nomenaments i Sostenibilitat, la reelecció del Sr. Tomás Muniesa Arantegui, com a conseller 
adscrit a la categoria de dominical, pel període de quatre anys.  

Així mateix, se sotmet a la Junta General d'Accionistes, a proposta de la Comissió de 
Nomenaments i Sostenibilitat, la reelecció del Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu com a membre 
del Consell d'Administració, adscrit a la categoria de conseller independent, pel període de 
quatre anys. 

Tant l'informe com la proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat s'inclouen com 
a annexos en aquest informe. 

Addicionalment, a l'efecte del que disposa l'article 518 e) de la Llei de societats de capital, 
aquest informe conté informació sobre la identitat, el currículum i la categoria a la qual 
pertanyen el Sr. Tomás Muniesa Arantegui i el Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu, i serà publicat, 
juntament amb la proposta i l'informe annexos de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, 
a la pàgina web de la Societat com a part de la documentació relativa a la Junta General. 

Finalment, d'acord amb l'article 540.4 c) 8è de la Llei de societats de capital, s'informa que en 
les propostes de reelecció que s'eleven a aprovació de la Junta General s'han tingut presents i 
s'han valorat els objectius de diversitat que s'estableixen en la Política de selecció, diversitat i 
avaluació de la idoneïtat de consellers i dels membres de l'alta direcció i altres titulars de 
funcions clau de CaixaBank i el seu Grup, i s'ha ponderat especialment l'objectiu d'afavorir en 
la composició col·lectiva del Consell la diversitat de gènere, coneixements, formació i 
experiència professional, edat i origen geogràfic, evitant la discriminació per qualsevol motiu.  

Especialment, s'ha tingut en compte la recomanació 15 del Codi de bon govern vigent de les 
societats cotitzades, que estableix que abans que acabi l'any 2022, el nombre de conselleres 
haurà de representar, almenys, el 40% del total de membres del Consell d'Administració. En 
concret, les propostes de reelecció que s'eleven a la Junta General determinen que el 
percentatge de conselleres continuï representant el 40% del total de membres del Consell 
d'Administració. 

II. REELECCIÓ DEL SR. TOMÁS MUNIESA ARANTEGUI (PUNT 6.1) 

Perfil professional i biogràfic 

El Sr. Tomás Muniesa, nascut a Barcelona el 1952, és membre del Consell d'Administració de 
CaixaBank des del gener de 2018, i actualment ocupa el càrrec de vicepresident no executiu 
del Consell. Nomenat amb el caràcter de conseller executiu per cooptació pel Consell 
d'Administració el gener de 2018 i ratificat i nomenat conseller amb posterioritat per la Junta 
General d'Accionistes el 6 d'abril de 2018, el 22 de novembre de 2018 va ser requalificat com 
a conseller extern dominical. 



Junta General Ordinària d'Accionistes 2022 – Informe sobre reelecció de consellers 

 

  3 

 

Llicenciat en Ciències Empresarials i màster en Direcció d'Empreses per ESADE. 

L'any 1976 es va incorporar a ”la Caixa”, el 1992 en va ser nomenat director general adjunt i el 
2011 director general del Grup Assegurador i Gestió d'Actius de CaixaBank, càrrec que va 
exercir fins al novembre del 2018. Ha estat vicepresident executiu i CEO de VidaCaixa des de 
1997 fins al novembre de 2018. 

Actualment ostenta els càrrecs de vicepresident de CaixaBank, VidaCaixa i SegurCaixa Adeslas. 
A més, és membre del Patronat d'ESADE Fundació i conseller d'Allianz Portugal. 

Amb anterioritat, va ser president de MEFF (Sociedad Rectora de Productos Derivados), 
vicepresident de BME (Bolsas y Mercados Españoles), vicepresident 2n d'UNESPA, conseller i 
president de la Comissió d'Auditoria del Consorci de Compensació d'Assegurances, conseller 
de Vithas Sanidad SL i conseller suplent del Grupo Financiero Inbursa a Mèxic. 

Categoria de conseller 

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, el Sr. Tomás 
Muniesa Arantegui té la consideració de conseller dominical, atès que el seu nomenament va 
ser proposat per l'accionista indirecte, la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, ”la Caixa”, i per Criteria Caixa, SAU. 

Valoració de l'experiència, la competència i els mèrits 

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha verificat que el Sr. Tomás Muniesa Arantegui 
reuneix els requisits d'idoneïtat a què fan referència l'article 24 de la Llei 10/2014 i els articles 
30, 31 i 32 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014: 
honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per 
exercir un bon govern de la Societat, així com que no està sotmès en cap causa 
d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès. 

El Consell d'Administració subscriu l'informe emès per la Comissió de Nomenaments i 
Sostenibilitat i considera que el Sr. Tomás Muniesa Arantegui disposa de l'experiència, la 
competència i els mèrits adequats per a l'exercici del càrrec de conseller. En particular, destaca 
el seu coneixement profund del negoci bancari i assegurador. Així mateix, s'ha tingut en 
compte el seu acompliment com a membre del Consell d'Administració durant més de quatre 
anys, com a vicepresident i vocal de la Comissió Executiva i de la Comissió de Riscos. 

Proposta 

Reelegir el Sr. Tomás Muniesa Arantegui com a membre del Consell d'Administració, amb el 
caràcter de conseller dominical, a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona, ”la Caixa” (accionista indirecte de la Societat a través de la societat íntegrament 
participada, Criteria Caixa, SAU), i de Criteria Caixa, SAU, pel període de quatre (4) anys, amb 
l'informe favorable previ emès per la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat. 

 

II. REELECCIÓ DEL SR. EDUARDO JAVIER SANCHIZ IRAZU (PUNT 6.2) 

Perfil professional i biogràfic 

El Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu, nascut a Vitòria el 1956, és membre del Consell 
d'Administració de CaixaBank des del setembre de 2017, quan va ser nomenat per cooptació 
pel Consell d'Administració, i va ser ratificat i nomenat conseller per la Junta General 
d'Accionistes el 6 de abril de 2018. 
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És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Deusto, campus Sant 
Sebastià, i màster en Administració d'Empreses per l'Institut Empresa a Madrid. 

Va ser membre del Consell d'Administració d'Almirall des del gener de 2005 i membre de la 
Comissió de Dermatologia des de la seva creació el 2015, així com conseller delegat d'Almirall 
des del juliol de 2011 fins al 30 de setembre de 2017. Amb anterioritat, des del maig de 2004, 
va ocupar el càrrec de director executiu de Desenvolupament Corporatiu i Finances i Chief 
Financial Officer a Almirall. 

Abans de la seva arribada a Almirall va treballar durant 22 anys, dels quals 17 fora d'Espanya, 
a Eli Lilly & Co, empresa farmacèutica americana, en càrrecs de finances, màrqueting, vendes i 
direcció general. Va tenir l'oportunitat de viure a sis països diferents i alguns dels càrrecs més 
rellevants inclouen director general a Bèlgica, director general a Mèxic i, com a darrer càrrec 
en aquesta companyia, director executiu per a l'àrea de negoci que aglutinava els països del 
centre, nord, est i sud d'Europa. 

Ha estat membre del Consell de la Cambra Americana de Comerç a Mèxic i del Consell de 
l'associació d'indústries farmacèutiques a diversos països a Europa i Llatinoamèrica. 

Actualment és conseller no executiu independent del laboratori farmacèutic francès Pierre 
Fabre, SA, membre del Comitè d'Estratègia i de la Comissió d'Auditoria. 

Categoria de conseller 

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, el Sr. Eduardo 
Javier Sanchiz Irazu té la consideració de conseller independent, atès que compleix els requisits 
que estableix l'apartat 4 de l'article 529. duodecies de la Llei de societats de capital. 

Valoració de l'experiència, la competència i els mèrits 

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha verificat que el Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu 
reuneix els requisits d'idoneïtat a què fan referència l'article 24 de la Llei 10/2014 i els articles 
30, 31 i 32 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014: 
honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i disposició per 
exercir un bon govern de la Societat, així com que no està sotmès en cap causa 
d'incompatibilitat, prohibició o conflicte d'interès. 

El Consell d'Administració subscriu la proposta de la Comissió de Nomenaments i considera 
que el Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu disposa de l'experiència, la competència i els mèrits 
adequats per a l'exercici del càrrec de conseller. En particular, la Comissió valora molt 
positivament l'exercici pel Sr. Sanchiz de les funcions com a conseller des del seu nomenament 
per cooptació el 21 de setembre de 2017, especialment la seva participació i exercici com a 
president de la Comissió de Riscos i com a vocal de la Comissió d'Auditoria i Control i de la 
Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, així com la seva trajectòria professional en el sector 
farmacèutic, altament regulat i amb una presència internacional sòlida. 

 

Proposta 

Reelegir el Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu com a membre del Consell d'Administració, amb el 
caràcter de conseller independent, pel període de quatre (4) anys, a proposta de la Comissió 
de Nomenaments i Sostenibilitat. 
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Annex 1 

 

Informe que presenta la Comissió de Nomenaments de CaixaBank, SA al Consell 
d'Administració, en compliment del que preveu l'article 529. decies de la Llei de societats de 
capital, en relació amb la proposta de reelecció del Sr. Tomás Muniesa Arantegui com a 
conseller dominical de CaixaBank, SA. 

L'article 529. decies de la Llei de societats de capital estableix que les propostes de reelecció 
dels membres del Consell d'Administració hauran d'anar acompanyades d'un informe 
justificatiu del Consell en què es valori la competència, l'experiència i els mèrits del candidat 
proposat. Propostes que, en el cas dels consellers no independents, hauran d'anar precedides, 
a més, d'un informe de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat. 

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha 
acordat elevar al Consell d'Administració aquest informe relatiu a la reelecció del Sr. Tomás 
Muniesa Arantegui com a membre del Consell d'Administració de Caixabank, SA (d'ara 
endavant, "CaixaBank" o la "Societat"), amb la consideració de conseller dominical. 

A aquest efecte, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha analitzat la composició actual 
del Consell d'Administració i ha valorat que el Consell reuneix, en conjunt, els coneixements, 
les competències i l'experiència suficients en el govern d'entitats de crèdit per comprendre 
adequadament les activitats de CaixaBank sobre les quals s'han de prendre decisions, els seus 
riscos principals i per assegurar la capacitat de prendre decisions de forma autònoma i 
independent en benefici de la Societat. 

En concret, la Comissió valora molt positivament les funcions exercides pel Sr. Muniesa com a 
membre actual del Consell, especialment com a vicepresident i vocal de la Comissió Executiva 
i de la Comissió de Riscos, així com el seu coneixement profund del negoci bancari i 
assegurador. 

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el que preveuen la Llei 10/2014, de 26 de juny, 
d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, la "Llei 10/2014"); el 
Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, 
d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, l'"RD 84/2015"), i el 
Protocol de procediments d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments de consellers i membres 
de l'alta direcció i altres titulars de funcions clau a CaixaBank, la Comissió de Nomenaments ha 
efectuat, així mateix, una valoració de la idoneïtat del Sr. Muniesa per ocupar el càrrec de 
conseller. 

Formació i experiència professional 

El Sr. Tomás Muniesa, nascut a Barcelona el 1952, és membre del Consell d'Administració de 
CaixaBank des del gener de 2018, i actualment ocupa el càrrec de vicepresident no executiu 
del Consell. Nomenat amb el caràcter de conseller executiu per cooptació pel Consell 
d'Administració el gener de 2018 i ratificat i nomenat conseller amb posterioritat per la Junta 
General d'Accionistes el 6 d'abril de 2018, el 22 de novembre de 2018 va ser requalificat com 
a conseller extern dominical. 

Llicenciat en Ciències Empresarials i màster en Direcció d'Empreses per ESADE. 

L'any 1976 es va incorporar a ”la Caixa”, el 1992 en va ser nomenat director general adjunt i el 
2011 director general del Grup Assegurador i Gestió d'Actius de CaixaBank, càrrec que va 
exercir fins al novembre del 2018. Ha estat vicepresident executiu i CEO de VidaCaixa des de 
1997 fins al novembre de 2018. 
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Actualment ostenta els càrrecs de vicepresident de CaixaBank, VidaCaixa i SegurCaixa Adeslas. 
A més, és membre del Patronat d'ESADE Fundació i conseller d'Allianz Portugal. 

Amb anterioritat, va ser president de MEFF (Sociedad Rectora de Productos Derivados), 
vicepresident de BME (Bolsas y Mercados Españoles), vicepresident 2n d'UNESPA, conseller i 
president de la Comissió d'Auditoria del Consorci de Compensació d'Assegurances, conseller 
de Vithas Sanidad SL i conseller suplent del Grupo Financiero Inbursa a Mèxic. 

Valoració de la idoneïtat 

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha valorat el contingut i la vigència de les 
respostes al Qüestionari per a l'avaluació de la idoneïtat que ha emplenat el Sr. Muniesa amb 
motiu de la valoració de la seva idoneïtat per ser nomenat conseller. Mitjançant aquest 
qüestionari es recull informació relacionada amb els tres àmbits que es tenen en compte per 
valorar la idoneïtat dels consellers: l'honorabilitat comercial i professional, els coneixements i 
l'experiència i la disposició per exercir un bon govern de la Societat. 

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat també ha tingut en compte l'Informe d'avaluació 
d'idoneïtat emès pel Consell d'Administració en la seva sessió celebrada el 21 de desembre de 
2017, amb caràcter previ al seu nomenament com a conseller per cooptació, i l'emès el 22 de 
febrer de 2018 amb motiu del sotmetiment a la Junta General d'Accionistes de la ratificació del 
seu nomenament per cooptació i elevació del seu nomenament per la Junta General. 
Igualment, s'han tingut en compte els informes d'avaluació contínua emesos per la Comissió al 
desembre dels anys 2018, 2019, 2020 i 2021, en els quals es va concloure que el Sr. Muniesa 
reunia les condicions d'idoneïtat necessàries per continuar sent conseller del Consell 
d'Administració de CaixaBank. La conclusió és que el Sr. Muniesa reunia i continua reunint les 
condicions d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració 
de CaixaBank, ja que compleix els requeriments legals previstos en la legislació nacional 
aplicable i el criteris que fixen les Directrius de l'Autoritat Bancària Europea sobre l'avaluació 
de la idoneïtat del membres de l'òrgan d'administració i els titulars de funcions clau 
(EBA/GL/2021/06). 

D'altra banda, el Sr. Muniesa compleix el límit màxim de càrrecs que estableix l'article 26 de la 
Llei 10/2014, no s'aprecien conflictes d'interès potencials que puguin generar influències 
indegudes de tercers i afirma que disposa del temps suficient per dur a terme les funcions 
inherents al càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank. 

Categoria de conseller 

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, han estat 
l'accionista indirecte de la Societat, la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, ”la Caixa”, i Criteria Caixa, SAU, els qui han proposat que el Sr. Tomás Muniesa 
Arantegui els representi al Consell d'Administració de CaixaBank, per la qual cosa aquesta 
Comissió considera que, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 3 de l'article 529. duodecies 
de la Llei de societats de capital, la categoria a la qual ha de ser adscrit és la de conseller 
dominical.  

Conclusió 

Com a resultat de les consideracions anteriors, i ateses les necessitats actuals del Consell 
d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat considera que el 
Sr. Tomás Muniesa Arantegui disposa dels coneixements, l'experiència i els mèrits adequats 
per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració, a més dels requisits d'idoneïtat 
que se li poden exigir en aquesta condició; per això, ha acordat elevar informe favorable al 
Consell d'Administració sobre la proposta a la Junta General d'Accionistes de CaixaBank perquè 
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sigui reelegit com a conseller pel període de quatre (4) anys, amb la consideració de conseller 
dominical. 

  11 de febrer de 2022 

 

Annex 2 

Proposta de reelecció del Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu com a conseller independent de 
Caixabank, SA que presenta la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat de Caixabank, SA, 
en compliment del que preveu article 529. decies de la Llei de societats de capital. 

L'apartat 4 de l'article 529. decies de la Llei de societats de capital estableix que les propostes 
de reelecció de consellers independents corresponen a la Comissió de Nomenaments i 
Sostenibilitat. 

En compliment del requeriment anterior, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat elabora 
aquesta proposta de reelecció del Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu com a membre del Consell 
d'Administració de Caixabank, SA (d'ara endavant, "CaixaBank" o la "Societat"), amb la 
consideració de conseller independent. 

A aquest efecte, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha analitzat la composició actual 
del Consell d'Administració i ha valorat que el Consell reuneix, en conjunt, els coneixements, 
les competències i l'experiència suficients en el govern d'entitats de crèdit per comprendre 
adequadament les activitats de CaixaBank, inclosos els seus riscos principals, i per assegurar la 
capacitat de prendre decisions de forma autònoma i independent en benefici de la Societat. 

En concret, la Comissió valora molt positivament l'exercici pel Sr. Sanchiz de les funcions com 
a conseller, especialment la seva participació i exercici com a president de la Comissió de Riscos 
i com a vocal de la Comissió d'Auditoria i Control i de la Comissió de Nomenaments i 
Sostenibilitat, així com la seva trajectòria professional en el sector farmacèutic, altament 
regulat i amb una presència internacional sòlida. 

En el marc d'aquesta valoració, i d'acord amb el que preveuen la Llei 10/2014, de 26 de juny, 
d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, la "Llei 10/2014"); el 
Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, 
d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i el Protocol de procediments 
d'avaluació de la idoneïtat i nomenaments de consellers i membres de l'alta direcció i altres 
titulars de funcions clau a CaixaBank, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha efectuat, 
així mateix, una valoració de la idoneïtat del Sr. Sanchiz per ocupar el càrrec de conseller. 

Formació i experiència professional 

El Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu, nascut a Vitòria el 1956, és membre del Consell 
d'Administració de CaixaBank des del setembre de 2017, quan va ser nomenat per cooptació 
pel Consell d'Administració, i va ser ratificat i nomenat conseller per la Junta General 
d'Accionistes el 6 de abril de 2018. 

És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Deusto, campus Sant 
Sebastià, i màster en Administració d'Empreses per l'Institut Empresa a Madrid. 

Va ser membre del Consell d'Administració d'Almirall des del gener de 2005 i membre de la 
Comissió de Dermatologia des de la seva creació el 2015, així com conseller delegat d'Almirall 
des del juliol de 2011 fins al 30 de setembre de 2017. Amb anterioritat, des del maig de 2004, 
va ocupar el càrrec de director executiu de Desenvolupament Corporatiu i Finances i Chief 
Financial Officer a Almirall. 
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Abans de la seva arribada a Almirall va treballar durant 22 anys, dels quals 17 fora d'Espanya, 
a Eli Lilly & Co, empresa farmacèutica americana, en càrrecs de finances, màrqueting, vendes i 
direcció general. Va tenir l'oportunitat de viure a sis països diferents i alguns dels càrrecs més 
rellevants inclouen director general a Bèlgica, director general a Mèxic i, com a darrer càrrec 
en aquesta companyia, director executiu per a l'àrea de negoci que aglutinava els països del 
centre, nord, est i sud d'Europa. 

Ha estat membre del Consell de la Cambra Americana de Comerç a Mèxic i del Consell de 
l'associació d'indústries farmacèutiques a diversos països a Europa i Llatinoamèrica. 

Actualment és conseller no executiu independent del laboratori farmacèutic francès Pierre 
Fabre, SA, membre del Comitè d'Estratègia i de la Comissió d'Auditoria. 

Valoració de la idoneïtat 

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat ha valorat el contingut i la vigència del 
Qüestionari d'honorabilitat i bon govern de CaixaBank emplenat pel Sr. Sanchiz amb motiu del 
seu nomenament com a conseller. Mitjançant aquest qüestionari es recull informació 
relacionada amb els tres àmbits que es tenen en compte per valorar la idoneïtat dels consellers: 
l'honorabilitat comercial i professional, els coneixements i l'experiència i la disposició per 
exercir un bon govern de la Societat. 

La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat també ha tingut en compte l'Informe d'avaluació 
d'idoneïtat emès pel Consell d'Administració el 2017, amb caràcter previ al seu nomenament 
per cooptació com a conseller, i l'emès el 22 de febrer de 2018 amb motiu del sotmetiment a 
la Junta General d'Accionistes de la ratificació del seu nomenament per cooptació i elevació 
del seu nomenament per la Junta General. 

Igualment, s'han tingut en compte els informes d'avaluació contínua emesos per la Comissió 
en les sessions celebrades al desembre dels anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, en els quals 
es va concloure que el Sr. Sanchiz reunia les condicions d'idoneïtat necessàries per continuar 
sent membre del Consell d'Administració de CaixaBank. 

La conclusió és que el Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu reunia i continua reunint les condicions 
d'idoneïtat necessàries per exercir el càrrec de membre del Consell d'Administració de 
CaixaBank, ja que compleix els requeriments legals previstos en la legislació nacional aplicable 
i el criteris que fixen les Directrius de l'Autoritat Bancària Europea sobre l'avaluació de la 
idoneïtat del membres de l'òrgan d'administració i els titulars de funcions clau 
(EBA/GL/2021/06). 

D'altra banda, el Sr. Sanchiz compleix el límit màxim de càrrecs que estableix l'article 26 de la 
Llei 10/2014, no s'aprecien conflictes d'interès potencials que puguin generar influències 
indegudes de tercers i afirma que disposa del temps suficient per dur a terme les funcions 
inherents al càrrec de membre del Consell d'Administració de CaixaBank. 

Categoria de conseller 

Pel que fa a la seva qualificació al si del Consell d'Administració de CaixaBank, aquesta Comissió 
considera que, en vista de les condicions personals i professionals del Sr. Eduardo Javier Sanchiz 
Irazu que li permeten exercir les seves funcions sense veure's condicionat per relacions amb la 
Societat o el seu Grup, els seus accionistes significatius o els seus directius, i d'acord amb el 
que disposa l'apartat 4 de l'article 529. duodecies de la Llei de societats de capital, la categoria 
a la qual ha de ser adscrit el Sr. Sanchiz és la de conseller independent. 

Proposta 
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Com a resultat de les consideracions anteriors, i ateses les necessitats actuals del Consell 
d'Administració de CaixaBank, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat realitza la proposa 
següent per sotmetre-la a la Junta General d'Accionistes: 

Reelegir el Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu com a membre del Consell d'Administració, amb el 
caràcter de conseller independent, pel període de quatre (4) anys, a proposta de la Comissió 
de Nomenaments i Sostenibilitat. 

11 de febrer de 2022 


