Nota de premsa

CriteriaCaixa distribueix un dividend de 75 milions
d'euros a la Fundació Bancària ”la Caixa”
Barcelona, 5 de febrer del 2021.- El Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, accionista únic
de CriteriaCaixa, va acordar ahir la distribució d'un dividend per import de 75 milions d'euros
amb càrrec a la partida de Prima d'Emissió. Es preveu que CriteriaCaixa —companyia que
gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació Bancària ”la Caixa”— aboni el dividend a partir
d'avui, en un únic pagament, que és el primer de l'exercici 2021.
CriteriaCaixa va distribuir 390 milions d'euros de dividend al seu accionista únic en l'exercici
2020. La Fundació Bancària ”la Caixa” ha destinat en l'última dècada més de 5.000 milions
d'euros al desenvolupament d'iniciatives per construir una societat més justa i amb més
oportunitats per a tothom.
D'altra banda, el Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa” va nomenar a Juan Manuel Negro
Balbás com a conseller de CriteriaCaixa amb caràcter d'independent i va reelegir a Eugenio Gay
Montalvo, amb caràcter de dominical, tots dos pel període estatutàriament establert de 4 anys.
Juan Manuel Negro (Madrid, 1972) és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la
Universitat Complutense de Madrid i graduat per l'IESE Business School. Ha desenvolupat tota
la seva carrera en el sector financer i assegurador. Des del 2014 era membre de Comitè Executiu
i director general d'Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), companyia asseguradora de
riscos corporatius del Grup Allianz, càrrecs que va ocupar fins al 2020.
Per la seva banda, Eugenio Gay (Barcelona, 1946) és membre del Consell d'Administració de
CriteriaCaixa des de març del 2017 i patró de la Fundació Bancària ”la Caixa” des de juny del
2014. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i graduat en Dret Comparat per la
Facultat de Dret Comparat d'Estrasburg, en l'actualitat és president no executiu de la firma ‘GayRosell & Solano’. Ha estat, entre molts altres càrrecs, degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de
Barcelona (1989-1997), president del Consell General de l'Advocacia Espanyola (1993-2001),
magistrat del Tribunal Constitucional (2001-2012) i vicepresident del Tribunal Constitucional
(2011-2012).
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