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Bankia torna a tenir beneficis
després dels ajuts públics
a El grup nacionalitzat guanya 177 milions d’euros, després de tancar l’exercici passat amb pèrdues
de 21.232 milions a L’entitat genera capital per 598 milions, un fet clau per retornar les ajudes
B. Badrinas
BARCELONA

La nacionalitzada BFABankia, que ha rebut ajudes públiques per 24.000
milions d’euros, va abandonar les pèrdues en el primer
trimestre i va presentar un
benefici després d’impostos de 177 milions d’euros.
Si deixem de banda la societat hòlding BFA, que a
més de la participació de
Bankia té el control de bona
part de la cartera industrial, la financera Bankia va
guanyar en el mateix període 72 milions d’euros. Cal
tenir en compte que BFABankia va perdre 21.232
milions l’any passat.
El grup va informar ahir
que el resultat de Bankia
s’ha vist afectat pel préstec
de 4.500 milions atorgat
per la matriu BFA el setembre del 2012 i que genera
uns costos financers trimestrals de 89 milions. Un
crèdit que, amb tot, es cancel·larà quan es concreti
l’ampliació de capital derivada del bescanvi de preferents i deute subordinat,
que previsiblement es farà
el mes que ve. En tot cas,
aquest resultat es va situar
per sobre dels guanys de 55
milions que preveien els
analistes.
No obstant això, BFABankia va destacar ahir
que en els tres primers mesos de l’any ha aconseguit
generar capital per 598 milions d’euros, un aspecte
clau per a la devolució de

BARCELONA

L’Audiència de Barcelona
ha condemnat Banesto a
tornar 6.986 euros a un
client i ha declarat nuls el
contracte financer a termini i la pòlissa de préstec que
va signar el 2008 perquè els
va oferir amb una informació “enganyosa”.

El benefici de
Pronovias creix
un 3,3% el 2012
El grup San Patrick, propietari
de la firma de moda nupcial
Pronovias, va registrar unes
vendes de 165 milions en l’exercici del 2012, un 10% més
que l’any anterior. El benefici
abans d’impostos va créixer
un 3,3%, fins als 44,1 milions.
A través d’un comunicat, el
grup va informar ahir que el
71% de la facturació procedeix ja de l’exterior. Pronovias
és en 90 països, amb 183 botigues pròpies i 4.000 punts
de venda. ■ REDACCIÓ
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Iberdrola guanya
menys per l’alça
dels impostos

La seu corporativa de la nacionalitzada Bankia, a la plaça de Castilla de Madrid ■ JUAN MEDINA / REUTERS

La xifra
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4.292
milions d’euros en actius
ha aconseguit reduir Bankia en el primer trimestre
per les desinversions.

les ajudes rebudes, una xifra que ha elevat la seva taxa de solvència fins al voltant del 10%, sempre
comptant amb els recursos provinents de l’anteriorment esmentat bescanvi de preferents i deute
subordinat per capital.
Uns beneficis i una generació de caixa que arriben

després d’una reducció
d’actius –desinversions,
com ara el traspàs d’actius
immobiliaris al banc dolent– de 4.292 milions fins
al març.
El banc presidit per José
Ignacio Goirigolzarri reflecteix en el seu compte de
resultats la caiguda que ha
experimentat el sector financer, com a conseqüència de la reducció històrica
del preu del diner i la sequera creditícia. Així, el
marge d’interès, que mesura l’evolució del negoci
purament financer, va
caure un 39,3%, amb uns
ingressos per comissions
que es van reduir un
13,9%. Bankia va reduir un
14,2% els costos. ■

Condemnen Banesto per
un fals contracte financer
Mayte Piulachs

TÈXTIL

En la sentència, la secció catorze exposa: “Sobta
ja d’inici que s’atorgui un
préstec bancari amb la sola finalitat de finançar una
operació especulativa per
un capital de 90.500 euros, amb relació a un import nocional de 100.000
euros, i més en un moment, el juny de 2008, en
què ja eren patents els sig-

nes de crisi financera. És a
dir, el banc aconsegueix
que el client accepti una
operació de risc sobre un
capital que no disposa.”
El client, representat
per l’advocat Carlos Rubio, va explicar que creia
que signava un dipòsit a
termini, els interessos del
qual s’invertien en un producte financer.

Cinc mil clients volen un arbitratge

El grup energètic Iberdrola va
obtenir un benefici net de
878,6 milions d’euros en el
primer trimestre, un 14,1%
menys que en el mateix període del 2012. L’empresa va
atribuir aquest retrocés a les
majors càrregues impositives
a la generació aprovades a
l’Estat espanyol. “Els tributs
s’han més que duplicat i superen en un 30% el cost de
personal”, va dir ahir el president d’Iberdrola. ■ EP
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El director general de presidència de Bankia, José Sevilla, va assegurar ahir que des
del 18 d’abril passat, quan va
començar el termini per sol·licitar l’arbitratge, més de cinc
mil clients de l’entitat tenidors d’instruments híbrids
–preferents o deute subordinat– han demanat aquest
procés. La xifra final, no obstant això, es preveu que sigui
molt més elevada, ja que el
període per sol·licitar la inclusió en l’arbitratge –no implica
automàticament una acceptació– s’acaba el 30 de juny
que ve. A més, cal tenir en
compte que Bankia té prop

de 300.000 clients amb instruments híbrids, dels quals
més del 50% disposen d’inversions de menys de 10.000
euros, segons les explicacions que va donar ahir Sevilla en la presentació dels resultats. Per la seva banda,
l’Agència Catalana del Consum preveu atendre més de
12.000 clients de Catalunya
Banc en el marc del laude pactat amb l’entitat. De moment,
ja ha dictat 1.650 laudes, que
han suposat el retorn de 31
milions d’euros invertits en
preferents, segons va anunciar ahir Felip Puig, conseller
d’Empresa i Ocupació.

En la resolució, el tribunal exposa que el client, un
veí del Prat de Llobregat
amb estudis bàsics, “té el
perfil d’un petit estalviador
que busca una moderada
rendibilitat”. Hi afegeix que
el banc aplica “un modus
operandi viciat” quan li ofereix la signatura de molts
documents sobre el producte “sense fer un exercici
acurat de recerca sobre si el
client era un inversor en
operacions de risc”. Conclou que se li va oferir informació “enganyosa” perquè
en els fulls informatius no hi
ha cap exemple d’escenari
negatiu per a l’inversor. ■

Inversors consultant les cotitzacions en el parquet electrònic
de la Borsa de Barcelona ■ EL PUNT AVUI

RECICLATGE

Inversió de 20
milions a Vilanova
del Vallès
L’empresa navarresa de desballestament i reciclatge de
vehicles Desguaces La Cabaña estarà operativa a Vilanova del Vallès (Vallès Oriental)
a partir del proper gener. La
seva implantació suposarà la
creació de 200 llocs de treball i la construcció de dues
naus industrials en el polígon
Masferrer. En total, l’empresa té previst invertir uns vint
milions d’euros en aquest
projecte. ■ ACN

