UNA ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT
Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal (d’ara endavant, “CriteriaCaixa”)
comunica el següent:
-

El 26 de maig de 2016, CriteriaCaixa va comunicar les condicions
imposades pel Banc Central Europeu per a la desconsolidació de
CaixaBank, S.A., a efectes prudencials, en CriteriaCaixa (Fet Rellevant
número 239129).

-

Entre les condicions referides hi havia la següent: “En els nomenaments
de consellers per cooptació pel mateix consell, els consellers dominicals
de CriteriaCaixa només hauran de votar els consellers proposats per
CriteriaCaixa, abstenint-se respecte als altres. En els nomenaments de
consellers per Junta General, CriteriaCaixa no podrà oposar-se als
nomenaments proposats pel Consell.”

-

En data 26 de setembre de 2017, el Consell de Govern del Banc Central
Europeu va prendre la decisió que CriteriaCaixa deixés d'estar sota la
seva supervisió, moment a partir del qual va ser efectiva la
desconsolidació prudencial (Fet Rellevant número 256742).

-

En estricte compliment de les condicions imposades pel Banc Central
Europeu per a la desconsolidació prudencial, els consellers dominicals de
CaixaBank, S.A., designats a proposta de CriteriaCaixa, s'han abstingut en
tot moment: (i) de participar en la deliberació i la votació dels acords
relatius al nomenament de consellers independents de CaixaBank, S.A.

designats mitjançant el sistema de cooptació; (ii) de proposar a la Junta
General d'Accionistes de CaixaBank, S.A. el nomenament de consellers
independents; i (iii) d'oposar-se en la Junta General d'Accionistes de
CaixaBank, S.A. als nomenaments de consellers independents proposats
pel Consell d'Administració de CaixaBank, S.A..
-

A sol·licitud de CriteriaCaixa i de CaixaBank, S.A., el Banc Central Europeu
va manifestar, el dia 5 d'octubre d'aquest any, la seva conformitat
perquè la condició de desconsolidació referida anteriorment quedi sense
efecte un cop formalitzada, si escau, la fusió per absorció de Bankia, S.A.
per part de CaixaBank, S.A., sempre que es continuïn complint la resta de
condicions imposades pel Banc Central Europeu i que la participació de
CriteriaCaixa en el capital social de CaixaBank, S.A. no superi en cap cas el
31%.

D'acord amb l'anterior, CriteriaCaixa informa que proposarà al Patronat de la
Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", la
modificació del Protocol de gestió de la participació financera de la Fundació
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" a CaixaBank, S.A.
El que es comunica als efectes oportuns.
Palma, 9 d'octubre de 2020.

