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CaixaBank i Bankia donaran llum
verda a la fusió aquest dijous
Els bancs han convocat els seus consells d'administració

Acord entre CaixaBank i Bankia per tirar endavant el procés de fusió
(https://www.naciodigital.cat/noticia/208097/caixabank/bankia/negocien/fusionar-se) . Fonts
financeres han confirmat que les entitats convocaran aquesta tarda els seus consells
d'administració per celebrar dijous una reunió on hauran de donar llum verda a la integració.
Les negociacions, des que es va confirmar l'inici de les converses per explorar la fusió, han estat
intenses, i han servit per perfilar el pes que tindrà cada entitat en el nou banc, així com el nom -que
seguirà sent CaixaBank- o el procés de sinèrgies per retallar costos i plantilla, i garantir la
rendibilitat. El FROB, principal accionista de Bankia, haurà d'analitzar també l'operació.
Calviño ha dit que el FROB, màxim accionista de Bankia, es basarà en la "protecció de l'interès
general d'Espanya" i la "maximització del valor públic" de la seva participació a l'entitat. "Són
múltiples les crides a la consolidació fiscal del sector, tant del Banc Central Europeu com de la
Comissió Europea", ha assegurat la ministra d'Economia en resposta a una pregunta de la CUP al
Congrés.
La fusió de CaixaBank i Bankia crearà l'entitat financera més gran de tota Espanya, i inclouria una
participació de l'Estat, com a accionista de l'antiga Caja Madrid. Segons les fonts consultades, hi
ha acord perquè el nom de la nova entitat sigui CaixaBank, i també per mantenir la seu social a
València.
El nou banc disposarà de gairebé 650.000 milions d'euros en actius, una xifra molt allunyada dels
419.475 milions d'euros que va presentar el BBVA -entitat que ocuparia la segona posició- a finals
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del primer semestre.
Pel que fa al nombre de clients, el nou grup en sumaria 21,6 milions a Espanya (13,6 milions de
CaixaBank i 8 milions de Bankia), mentre que el volum de treballadors superaria els 50.000
(CaixaBank n'aportaria més de 35.000 i Bankia més de 15.000). No obstant això, un informe de
Barclays apunta que vora 5.750 llocs de treball estan en risc per duplicitats.
El nombre d'oficines conjuntes és de 6.727 (el Santander va tancar el primer semestre amb
3.222 i el BBVA amb 2.592). Previsiblement, però, aquesta xifra anirà disminuint, ja que bona part
de les sucursals estarien duplicades. Segons Barclays unes 1.411 oficines comparteixen codi
postal, una xifra que representa el 21% del total.
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