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CaixaBank va obtenir un benefici atribuït de 
3.145 milions d’euros el 2022, un 29,7% 
més que l’exercici anterior amb perímetres 
homogenis, gràcies a la fortalesa comercial
i les sinergies de la integració.

La cartera de crèdit sana creix un 3,3% fins 
als 351.225 milions, amb una evolució 
favorable de la nova producció. Sense tenir 
en compte la volatilitat dels mercats, els 
recursos de clients creixen un 1,1% gràcies 
al fet que l’entitat ha aconseguit una 
captació neta per import de 6.888 milions 
d’euros.

Durant el 2022, any en què s'ha culminat 
el procés d’integració, CaixaBank ha estat 
capaç de mantenir el ritme comercial 
malgrat el context d’incertesa, i ha complert 
els seus objectius financers i d’activitat.

Tancament de l’any 
amb elevats nivells 
de liquiditat i de 
solvència, i amb 
la morositat en 
mínims històrics

CaixaBank ha 
reforçat el seu 

dinamisme comercial 
en tots els canals 

gràcies a una àmplia 
oferta de productes i 
serveis dissenyada per 

respondre a les 
necessitats de 

cada client
 

CaixaBank proposarà 
a la Junta d’Accionistes 

el pagament d’un 
dividend de 0,23 euros 
per acció amb càrrec 
a 2022, un 58% més 
que l’any anterior, i 
que representa un 
payout del 55%

Els bons resultats de 
l’exercici 2022 i la 
fortalesa financera 

permeten a CaixaBank 
reforçar el seu 

compromís de donar
suport als seus 

clients i a la societat 
en general
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