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Qui som

CriteriaCaixa
A CriteriaCaixa treballem cada dia per a preservar
i fer créixer el patrimoni generat per la Fundació
”la Caixa” al llarg de més d’un segle. La nostra prioritat
és aportar els recursos econòmics que permetin que
la seva acció social continuï contribuint any rere any,
al desenvolupament d’una societat que doni més
oportunitats als qui més les necessiten.
Com a primer hòlding inversor d’Espanya, a CriteriaCaixa hem construït al llarg dels anys una cartera que
combina rellevants participacions accionarials en
sectors estratègics internacionals amb una cartera
d’inversions diversificada. Això assegura cada any un
flux recurrent de dividends per a destinar a finalitats
socials.
Estem orgullosos de contribuir decisivament al paper
que juga la Fundació ”la Caixa” en la societat, basat
en un ferm compromís amb el desenvolupament
socioeconòmic sostenible dels territoris en els quals
és present.
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PROGRAMES
SOCIALS

CULTURA
I CIÈNCIA

PATRIMONI GESTIONAT

23,8

Bn€

GAV

EDUCACIÓ
I BEQUES

100%

18,1

Bn€

INVESTIGACIÓ
I SALUT

NAV

CARTERA
BANCÀRIA

C. INDUSTRIAL
I DE SERVEIS

NEGOCI
IMMOBILIARI

ALTRES ACTIUS
FINANCERS

GAV: valor brut dels actius NAV: valor net dels actius
Dades a 31 de desembre de 2021
Bn€= Milers de milions
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Fundació ”la Caixa”

Més d’un segle
de compromís social
La Fundació ”la Caixa” neix el 2014 fruit de la
transformació de ”la Caixa” amb l’objectiu de preservar
l’essencial: els principis que van motivar la creació de la
Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de
Catalunya i Balears,”la Caixa”, fa més d’un segle.
Des dels seus orígens, el 1904, ”la Caixa” s’ha
caracteritzat per un marcat compromís social i una
vocació de treball en favor de l’interès general, tant
a través de la seva activitat financera com de la seva
acció social.
Aquest compromís posa un especial interès en aquells
programes amb més impacte social, com els que
combaten la pobresa infantil i l’exclusió social, els que
fomenten l’ocupació i els que ajuden a millorar les
condicions de vida de les persones més vulnerables.
L’activitat de la fundació es concentra, a més a més, en
altres àmbits: la recerca mèdica, la formació
d’excel·lència, la cultura i l’educació, fonamentals per
promoure el progrés i la igualtat d’oportunitats.
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La Fundació ”la Caixa”
va invertir prop de
500 milions
d’euros el 2021

1ª FUNDACIÓ PRIVADA
D’ESPANYA I UNA DE
LES MÉS IMPORTANTS
D’EUROPA

494

M€

d’inversió
social en 2021

9,6%

investigació
i salut

9,0%

educació
i beques

59,6%

programes
socials

21,8%
cultura i
ciència
5

Filosofia d’inversió

Com invertim
DISTRIBUCIÓ D’ACTIUS (GAV)
A CriteriaCaixa invertim en companyies líders i en sectors
identificats com de major atractiu pel seu creixement, nivell
moderat de risc, preu i rendibilitat, prioritzant actius líquids que
assegurin una entrada d’ingressos recurrents.
No operem com un inversor merament financer. Mantenim una
gestió activa i una sòlida disciplina financera en totes les nostres
inversions, que gestionem enfocats en la creació de valor, amb
una visió a llarg termini, no especulativa i profundament ètica.
Seleccionem acuradament les nostres inversions, amb alts
estàndards de compromís en matèria de sostenibilitat,
transparència i contribució a la societat.

Creació de
valor a
llarg termini

Gestió activa
de les inversions
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Cartera
diversificada

Sostenibilitat
i transparència

0,9

10,9

%

3,3

%
Renda fixa i altres

%
Caixa i equivalents

0,2Bn€

0,8Bn€

30,0

Negoci
immobiliari

2,6Bn€

3,6

%
Renda variable
no cotitzada
(industrial i
serveis)

0,8Bn€

%
Renda variable
cotitzada
(bancària)

GAV

23.805
51,3

M€

%
Renda variable cotitzada
(industrial i serveis)

12,3Bn€

7,1Bn€

Activitat inversora

On
invertim

COMPOSICIÓ CARTERA DIVERSIFICACIÓ

8,6

CARTERA TOTAL COTITZADA

19.367
Diversificació
Infraestructures
i Telecom
Energia i Utilities

Bancari

%
Materials i altres

M€

4,7

%
Béns d’equipament

11,6

16 %
9%

14,0

%

38 %

37 %

7,3

%
Automòbils i
components

Salut

%
Infraestructures

3.038

M€

8,4

24,8

%
Telecomunicacions
i tecnologia

%
Energia i Utilities

20,6

%

Consum

Estratègica

Diversificació
Proforma amb dades a 31/12/2021
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Activitat inversora

Cartera
bancària
CaixaBank és la franquícia al detall de
bancasseguradors líder en la Península Ibèrica
· Més de 20 milions de clients i 680.000 milions
d’euros en actius.
· La xarxa més gran de distribució a Espanya, amb
presència equilibrada en tot el territori. A Portugal
opera a través de banc BPI.
· Model de negoci basat en l’especialització per
segments, una oferta molt àmplia i d’alta qualitat i la
proximitat als clients i la societat.
· Model de banca socialment responsable. Gran
capacitat de fomentar solucions d’estalvi i protecció.
· Marca de prestigi àmpliament reconeguda.
· Referent europeu en innovació i lideratge digital.
· Aliança amb la Fundació “la Caixa”, la primera acció
social d’Espanya i una de les més grans del món.

Dades a 31/12/2021

30,01

participació

2 15
de
en el consell

10

%

Líder en serveis financers a Mèxic
· Constituït el 1965.
· Referent en banca corporativa,
assegurances d’accidents i custòdia de
valors, i en expansió en el segment
minorista.
· Model de serveis financers complet
i totalment integrat a través d’una sòlida
força de vendes.
· La Fundació Inbursa col·labora amb la
Fundació ”la Caixa”.

1904

9,10

5,8

2 12

any de fundació
Bn€
GAV

%
participació

de
en el consell

2008

any d’entrada

0,6

Bn€
GAV

The Bank of East Asia.
Grup financer líder a Hong Kong

Enfoquem la nostra
activitat inversora a
entitats bancàries
sòlides, de referència
en els seus mercats,
ben gestionades i en
zones geogràfiques
amb gran potencial

· Constituït el 1918.
· Pioner en innovació i serveis bancaris
d’alt valor afegit a Hong Kong, la Xina i
altres mercats arreu del món.
· Una de les xarxes d’oficines més grans
d’un banc estranger a la Xina continental.
· La BEA Foundation s’associa amb la
Fundació Bancària ”la Caixa” en programes
enfocats a necessitats socials.

17,40

%
participació

1 17

de
en el consell

2007

any d’entrada

0,6

Bn€
GAV
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Activitat inversora

Cartera
industrial
i de serveis

La nostra cartera està diversificada
sectorial i geogràficament
mitjançant la inversió en societats resilients
amb un dividend atractiu, i/o amb un
potencial de creixement elevat

*Dades a 30/3/2022
Dades a 31/12/2021
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Una de les principals utilities europees
· Constituïda el 1843.
· Pionera en la integració del gas
i l’electricitat.
· Líder en el sector gasista i una de les
principals companyies elèctriques de la
península Ibèrica.
· Presència rellevant en el negoci de
xarxes de gas i electricitat a l’Amèrica
Llatina.
· Operador de referència en el negoci de
gas natural / gas natural liquat de les
conques atlàntica i mediterrània amb
una flota pròpia de metaners.
· La Fundació Naturgy ajuda a pal·liar la
vulnerabilitat energètica.

26,71

*

%

participació

3 12*
de
en el consell

1987

any d’entrada

7,4

Bn€
GAV

Principal proveïdor independent
d’infraestructures neutres de
telecomunicacions d’Europa
· Constituïda el 2008.
· Xarxa d’infraestructures sòlida, densa
i capil·lar.
· Líder en el desplegament de les
xarxes per a la implementació del 5G
a escala europea.
· Àrees de negoci: transmissió de
senyal de TV i ràdio, lloguer d’espai
per a la transmissió de veu i dades/
vídeo, serveis de xarxes de seguretat i
Internet de les coses.

4,32

2015

%
participació

any d’entrada

1,5

Bn€
GAV
13

Una de les companyies de
telecomunicacions més grans del món
per nombre de clients
· Constituïda el 1924.
· Opera tant a Europa com a l’Amèrica
Llatina.
· Serveis i productes integrats.
· Negocis de telefonia fixa i mòbil,
serveis de veu, banda ampla (dades
i internet), connectivitat, televisió de
pagament i Internet de les coses.
· Fort compromís amb la innovació
tecnològica.
· Líder en el desplegament de xarxes de
fibra, tant a Espanya com al Brasil.

1,28

2017

%
participació

any d’entrada

0,3

Bn€
GAV

14

Operador d’aparcaments de referència
a nivell internacional
· Constituïda el 2011.
· Especialitzada en la gestió
d’aparcaments des de fa més de 50
anys.
· Opera en tots els àmbits del sector:
concessió administrativa, propietat,
gestió i lloguer.
· Ubicacions excel·lents i innovació
capdavantera en serveis de mobilitat.
· Pionera en la instal·lació del VIA T i
en el cobrament automatitzat de
serveis.

99,52

%

participació

13 13
de
en el consell

2011

any d’entrada

0,7

Bn€
GAV

Operador responsable del cicle
integral de l’aigua a la metròpoli
de Barcelona
· Constituïda el 2013.
· El grup gestiona la distribució d’aigua
a Barcelona des de fa més de 150
anys.
· Té diversos acords amb ajuntaments
per afrontar l’emergència en l’àmbit
de la pobresa energètica.
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2014

Societat gestora de venture capital
per a empreses en les primeres etapes
· Constituïda el 2002.
· Inversor institucional privat de
referència en etapes inicials a
Espanya.
· Inversions enfocades en tres camps
diferenciats: biotecnològic,
tecnologies de la informació i
tecnologies industrials.

100

%
participació

any d’entrada

%
participació

2 16

0,1

4 4

de
en el consell

Bn€
GAV

de
en el consell

2002

any d’entrada

0,1

Bn€
GAV
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Activitat inversora

Negoci
immobiliari

CARTERA D’ACTIUS

30

%
Desenvolupament
actius
immobiliaris

Cartera d’actius immobiliaris gestionats per
la filial InmoCaixa, distribuïts en tota
la geografia espanyola, l’estratègia de la qual
està basada en la maximització de valor
mitjançant:

2.585

M€

780 M€

25

%
Desinversió activa

645 M€
16

45

%
Lloguer patrimonial

1.160 M€

1. Desenvolupament d’actius immobiliaris:
promocions per a venda/lloguer, inversió
en desenvolupament urbanístic per a
generació de valor a llarg termini.
2. Lloguer patrimonial:
gestió proactiva de la cartera
patrimonialista per a la millora de la
rendibilitat a llarg termini a través del
lloguer residencial i d’oficines.
3. Desinversió activa:
maximitzant el valor dels immobles i actius
no estratègics.

InmoCaixa gestiona
una cartera d’actius
immobiliaris de més de
2.500 millions d’euros

Un projecte immobiliari ubicat a la Costa Daurada
(Tarragona), orientat al desenvolupament d’un resort
privat i exclusiu.

472

ha
de terreny

577

mil m2
ja urbanitzats

50

mil m2
pendents
d’urbanitzar

· Residencial: fins a 2.350 habitatges amb
equipaments i serveis de primer nivell.
Finalitzant la construcció dels primers 150 habitatges.
· Golf Club: 3 camps de golf amb un total de 45 forats
i 2 cases club.
· Beach Club: 7 piscines i oferta gastronòmica pròpia.
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Principals magnituds

Solidesa
financera

GESTIÓ DEL BALANÇ

5,7

DEUTE
BRUT

2,9

VIDA
MITJANA

Bn€

anys

ELEVADA
QUALITAT
CREDITÍCIA

*

RATINGS

Baa2

BBB+

ESTABLE

ESTABLE

(*) Dades a 30/4/2022.

21,4

%

ENDEUTAMENT
NET

1,12

%

COST MITJÀ
ANUALITZAT

GENERACIÓ DE CAIXA RECURRENT I LIQUIDITAT ELEVADA

0,5

DIVIDENDS
REBUTS

2*
Bn€

LIQUIDITAT
(CAIXA + PÒLISSES NO
DISPOSADES)

7,0

DIVIDENDS/
DESPESA FINANCERA

2*

VENCIMENTS
COBERTS

x

anys

Dades a 31/12/2021. (*) Inclou 0,7 Bn€ de la desinversió de Suez al gener 2022
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Govern
corporatiu

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
DE CRITERIACAIXA
Sr. Isidro Fainé Casas				
President
Sr. Javier Godó Muntañola 			
Vicepresident II
Sr. Marcelino Armenter Vidal
Conseller Delegat
Sr. Enrique Alcántara-García Irazoqui		
Vocal
Sr. José Antonio Asiáin Ayala 			
Vocal
Sr. Jean-Louis Chaussade 			
Vocal
Sr. Marcos Contreras Manrique 			
Vocal
Sra. Isabel Estapé Tous 				
Vocal
Sr. Eugenio Gay Montalvo 			
Vocal
Sr. Josep-Delfí Guàrdia Canela			
Vocal
Sr. Francesc Homs Ferret			
Vocal
Sr. Juan José López Burniol
Vocal
Sr. Juan Manuel Negro Balbás		
Vocal
Sra. Asunción Ortega Enciso 			
Vocal
Sra. Montserrat Trapé Viladomat		
Vocal
Sr. Adolfo Feijóo Rey				
Secretari
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COMISSIÓ EXECUTIVA
Sr. Isidro Fainé Casas
Sr. Marcelino Armenter Vidal
Sr. José Antonio Asiáin Ayala
Sr. Marcos Contreras Manrique
Sr. Juan José López Burniol

COMISSIÓ D’AUDITORIA I CONTROL
Sr. Marcos Contreras Manrique
Sr. Josep-Delfí Guàrdia Canela
Sr. Francesc Homs Ferret

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS
I RETRIBUCIONS
Sr. José Antonio Asiáin Ayala
Sr. Jean-Louis Chaussade
Sra. Isabel Estapé Tous
Sr. Juan José López Burniol

Dades a 31/12/2021
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AVÍS LEGAL
La finalitat d’aquesta presentació és exclusivament informativa. En particular, ni Criteria Caixa, S.A.U. (d’ara endavant, “CriteriaCaixa”), ni els seus administradors, directius i/o empleats,
garanteixen la veracitat, integritat, exactitud i actualització del
seu contingut i, per consegüent, eludeixen tota classe de responsabilitat pels possibles danys o perjudicis de qualsevol índole que puguin patir tercers a causa de la utilització de dades
incompletes, inexactes o no actualitzades. Els tercers han de
ser conscients que, en qualsevol cas, la utilització del contingut
d’aquesta presentació es fa al seu propi risc i sota la seva única
i exclusiva responsabilitat.
Així mateix, en la reproducció d’aquesta presentació a través
de qualsevol mitjà, CriteriaCaixa podrà introduir, unilateral

ment en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que estimi convenients o ometre parcialment o total
ment els elements actuals, sense que la discrepància amb aquesta versió comporti l’assumpció de cap mena de responsabilitat.
Queda prohibida expressament qualsevol modalitat d’explotació d’aquesta presentació i de les creacions i els signes distintius que incorpora, incloent-hi tota classe de reproducció,
distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol classe de suport i mitjà, amb o sense
finalitats comercials. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir una infracció sancionable de conformitat amb la
legislació vigent.

Pl. Weyler, 3. 07001 Palma, Espanya
www.criteriacaixa.com

