Nota de premsa

CriteriaCaixa va obtenir un benefici net consolidat
de 1.098 milions d'euros el 2019
•
•
•

Continua amb la seva estratègia de diversificació d'inversions, amb una cartera
cotitzada que al final de 2019 va assolir els 2.716 milions d'euros.
CriteriaCaixa va repartir 420 milions d'euros de dividends al seu accionista únic,
la Fundació Bancària ”la Caixa”, al llarg del 2019, un 5% més.
La Fundació “la Caixa” ha destinat en la 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.

Barcelona, 1 d’abril del 2020.- CriteriaCaixa, companyia que gestiona el patrimoni empresarial
de ”la Caixa”, ha obtingut un resultat net consolidat de 1.098 milions d'euros el 2019, un 30%
menys que en l'exercici anterior, en el que es va registrar la plusvàlua per la venda de la
participació a Abertis. El resultat net recurrent, descomptant-ne l'efecte dels extraordinaris de
l'exercici 2018, es va incrementar un 1%.
Els resultats del 2019 estan marcats per la bona evolució de la cartera industrial i de serveis, així
com de la cartera de diversificació, que compensen la menor aportació de les participades
bancàries i del negoci immobiliari.
El resultat atribuït a la cartera bancària ha assolit els 748 milions d'euros, un 17% menys que
l'any anterior, a causa d'una menor aportació de les tres grans participades d'aquest segment:
CaixaBank, Bank of East Asia i Grupo Financiero Inbursa.
Per la seva banda, el resultat de la cartera industrial i de serveis s'ha incrementat un 35% el 2019
fins a assolir els 430 milions. Destaca la major aportació per part de Naturgy, el resultat net de
la qual atribuït a CriteriaCaixa ha assolit els 339 milions d'euros, un 45% més.
Al 2019 també destaca, per primera vegada, l'aportació dels dividends rebuts per les noves
participacions de CriteriaCaixa classificades com a cartera de diversificació, que assoleix un total
de 37 milions d'euros.
El negoci immobiliari de CriteriaCaixa, amb una cartera de 2.657 milions d’euros va generar, per
la seva banda, un resultat atribuït de 24 milions d'euros el 2019.
CriteriaCaixa va repartir un total de 420 milions d'euros de dividends al seu accionista únic, la
Fundació Bancària ”la Caixa”, al llarg del 2019, un 5% més que l'any anterior. La Fundació
Bancària “la Caixa” ha destinat en la 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. Al 2019 va destinar a les seves activitats un pressupost de 545 milions d’euros.
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Diversificació de les inversions
Des de mitjan 2018, CriteriaCaixa està portant a terme un exercici de diversificació de la cartera
en diferents participacions minoritàries en societats cotitzades. La cartera inclou més de 50
noms, entre els quals destaquen les participacions de Cellnex i Telefónica.
El valor de mercat al tancament del 2019 de la cartera esmentada assoleix els 2.716 milions
d'euros, distribuïts per sectors: Infraestructures (36,7%), Consum (20,2%), Telecomunicacions i
tecnologia (17,4%), Automòbils i components (9,3%), Productes farmacèutics i de salut (6,9%),
Materials i d'altres (6,3%), Béns d'equip (2,4%) i Energia i utilities (0,8%).
El 2019 s'ha portat a terme una inversió neta de 910 milions d'euros. Destaca la inversió a
Cellnex, que va assolir els 115 milions d'euros. D'altra banda, es van invertir 551 milions d'euros
en més de 30 companyies noves i s'ha ampliat la inversió (244 milions) en companyies que ja
formaven part de la cartera al tancament del 2018.

Millora del perfil financer
CriteriaCaixa ha reduït el seu endeutament en més de 400 milions d'euros el 2019. En els últims
exercicis, la companyia ha portat a terme un despalanquejament important, amb una reducció
de prop del 45% de l'endeutament brut, que ha passat de 8.768 milions d'euros al tancament
del 2016 a 4.826 milions el 2019.
Les agència de rating tenen qualificada la qualitat crediticia de CriteriaCaixa en BBB+ per part de
Fitch Ratings i Baa2 per part de Moody’s, ambdues amb perspectiva estable.

Perspectives per al 2020
Pel que fa a les perspectives per al 2020, el desenvolupament previst dels negocis en què
participa Criteria dependrà de l'evolució de l'escenari d'incertesa provocat per la pandèmia de
la COVID-19. Tenint en compte la complexa situació dels mercats, CriteriaCaixa considera que
no és possible fer una valoració fiable en aquest moment dels possibles impactes sobre la
companyia.
Sobre la base d'una avaluació preliminar, Criteria disposa de palanques per gestionar el risc de
liquiditat que es podria produir, tot i que, pel que fa al risc de mercat dels instruments de capital
cotitzats, podria tenir un impacte negatiu en el valor recuperable dels instruments, que
dependrà de l'evolució de la crisi en els propers mesos.

Govern corporatiu
La Comissió Executiva del Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa”, en la seva condició
d’Accionista Únic de CriteriaCaixa, ha acordat recentment el nomenament d’Enrique AlcántaraGarcía i de Montserrat Trapé com a nous membres del Consell d’Administració de CriteriaCaixa,
en qualitat d’independents. Aquests nomenaments se sumen a la recent reelecció d’Isidro Fainé,
José Antonio Asiáin, Marcos Contreras, Jean Louis Chaussade, Isabel Estapé, Josep Delfí Guàrdia
i Francesc Homs, com a consellers de CriteriaCaixa.
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ANNEX
Compte de Resultats consolidat de gestió de CriteriaCaixa 2019:

Milions d'euros (MM €)

Cartera Bancària

2019

2018

Var. (%)

748

899

-17%

640

709

-10%

The Bank of East Asia

66

123

-46%

Grupo Financiero Inbursa

42

67

-37%

430

318

35%

339

234

45%

-

57

–

Telefónica

25

-

–

Suez

24

24

–

Resta

42

3

–

Gestió d'actius immobiliaris

24

40

-40%

Despeses estructura Criteria

(37)

(34)

-9%

1.165

1.223

-5%

Resultat financer

(91)

(115)

21%

Resultats per vendes i altres

(11)

20

–

Resultat abans d'impostos

1.063

1.128

-6%

35

(38)

–

Resultat net recurrent

1.098

1.090

1%

Resultats extraordinaris

-

487

–

1.098

1.577

-30%

CaixaBank

Cartera Industrial i de Serveis
Naturgy
Abertis

Resultat d'explotació

Impost de societats

Resultat net atribuït

Comunicació CriteriaCaixa
Tel. 93 4092393 – M. 659 576 380
comunicacion@criteria.com
www.criteriacaixa.com
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