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 A desembre de 2012, el Core Tier 1 del Grup “la Caixa” se situaria en el 
9,1% amb les mesures mitigadores ja realitzades o planificades pel Grup, 
segons els resultats publicats per l’Autoritat Bancària Europea (EBA). 
 

 En un escenari especialment advers, el Grup “la Caixa” tindria, el 
desembre de 2012, un Core Tier 1 del 6,4%, per sobre del mínim del 5% 
establert per l’EBA. 

 
 

Barcelona, 15 de juliol de 2011.- El Grup “la Caixa”, presidit per Isidre Fainé i 
dirigit per Joan Mª Nin, ha superat les proves de resistència davant hipotètics 
escenaris adversos realitzades per l'Autoritat Bancària Europea (EBA, segons les 
sigles en anglès), gràcies a la seva sòlida fortalesa financera. 
 
El president de “la Caixa”, Isidre Fainé, ha destacat que “els resultats de les 
proves de resistència posen de manifest la gran fortalesa financera i solvència de 
l'entitat, fet que permet al Grup afrontar des d'una sòlida posició els reptes del seu 
Pla Estratègic 2011-2014”. A més, ha assegurat que “el Grup seguirà apostant per 
un creixement sostingut i garantint el manteniment d'un nivell de capital adequat”. 
 
Segons els resultats publicats avui, després d'aplicar els supòsits i la metodologia 
establerts per l'EBA, sota un balanç estàtic a 31 de desembre de 2010, i un 
escenari macroeconòmic advers que cobreix un horitzó temporal de dos anys 
(2011-2012): 
 
 A 31 de desembre de 2010 el Grup “la Caixa” tenia un Core Tier 1 del 

6,8%.  
 
 En un escenari de fort deteriorament econòmic, el Core Tier 1 del Grup 

“la Caixa” arribaria al 6,4% a 31 de desembre de 2012, per sobre del 
mínim del 5% exigit per l’EBA, fet que reflecteix l’elevada fortalesa 
financera del Grup. Aquest resultat incorpora els efectes dels instruments 
de capital anunciats i plenament compromesos a 30 d'abril de 2011, com la 
conversió de la meitat de l'emissió d'obligacions necessàriament 
convertibles per 1.500 milions d'euros, subscrita el mes de juny passat, i 
que tindrà lloc el desembre de 2012. 

 

El Grup “la Caixa” supera les proves 
de resistència de la UE per 

la seva sòlida fortalesa financera 



 Si es tenen en compte les mesures mitigadores ja realitzades o 
planificades pel Grup “la Caixa”, a 31 de desembre de 2012, el Core Tier 
1 s'elevaria al 9,1% en un escenari especialment advers. Les mesures 
mitigadores que permeten reforçar encara més la solvència de l'entitat, i 
millorar la seva capacitat d'absorció de pèrdues, es resumeixen en: 

 
o La conversió de la segona meitat de l'emissió de 1.500 milions 

d'euros en obligacions necessàriament convertibles (la primera meitat 
es convertirà en accions abans del 31 de desembre de 2012 i l'altra 
meitat, en el 2013). 
 

o L'acord estratègic signat amb Mutua Madrileña, que ha suposat la 
venda del 50% de SegurCaixa Adeslas i que aporta plusvàlues que 
reforçaran la base de capital. 
 

o La classificació de la participació del 12,7% en Repsol com empresa 
associada, que millora, encara més, la base de capital. 
 

o Les plusvàlues latents de les participacions disponibles per a la 
venda, fonamentalment el 5% de Telefónica.  
 

o Les elevades provisions genèriques i subestàndard constituïdes a 31 
de desembre de 2010, que s'han mantingut intactes. 

 
 

CaixaBank 
 

La reorganització del Grup “la Caixa” ha culminat amb l'inici de cotització de 
CaixaBank, l'1 de juliol de 2011, un banc amb elevades fortaleses financeres, 
segons han reconegut les agències de qualificació en els ràtings atorgats 
recentment: Moody's (Aa2), Standard & Poor's (A+) i Fitch (A+). 
 
El Core Capital de CaixaBank (Basilea II), a 31 de març de 2011, seria de l'11%, 
tenint en compte l'emissió de 1.500 milions d'euros d'obligacions necessàriament 
convertibles i els impactes de l'acord estratègic signat amb Mutua Madrileña. 


