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Magnituds rellevants de 2019

1 Vegeu el Mapa de ruta de la informació publicada
* Inclou 5 sucursals i 13 oficines de representació a la resta del món
** YoY (year on year): creixement anual

Aconseguit l’objectiu de capital: 12,1% pro forma.

Sòlid creixement del negoci bancari 
en totes les geografies.

Evolució del crèdit viu del grup per geografies 
(creixements expressats a tipus de canvi constant)

Ingressos del negoci 
bancari1

(YoY)

Comissions netes

+7,7%
(YoY)

Espanya* Regne Unit (TSB) Mèxic

+2,7%
(YoY)

+3,2%
(YoY)

+7,9%
(YoY)

+2,9%
Inversió creditícia viva total1

(YoY)**

Benefici atribuït al grup

768M€

11,7%
CET1 fully loaded

CET1 
fully loaded 
pro forma 
12,1%1

Payout
 ~40%

Evolució de la ràtio CET1 
fully-loaded (%)

Des. 2019

11,7%

11,1%

Des. 2019
pro forma

12,1%

Des. 2018

Acord de venda de la  
promotora immobiliària 

Solvia Desarrollos 
Inmobiliarios  

(SDIn Residencial)  
i de la gestora d’actius 

Sabadell Asset 
Management 1 (SabAM)

+1,0%



5

Elaboració 
d’un Pla de 
Finances 

Sostenibles

Firma del 
compromís 
sectorial 

impulsat per  
l’AEB d’Acció  

pel Clima

1 Vegeu el Mapa de ruta de la informació publicada

S’han tancat durant l’exercici operacions  
de venda de carteres i del servicer immobiliari  
que suposen la materialització d’una reducció 

substancial dels actius problemàtics.

3,8% 46,9% 1,7%

La ràtio de morositat 
es redueix fins al

Ràtio de cobertura d’actius 
problemàtics

Actius problemàtics 
sobre total actiu

A Banc Sabadell hem pres la ferma decisió 
d’acompanyar els nostres clients en el procés de 

transició cap a una economia més sostenible.

2019: punt d’inflexió en sostenibilitat

Aprovació del  
marc per a l’emissió  

de bons verds

Adhesió als 
Principis de  

Banca 
Responsable 

de les Nacions 
Unides

Incorporació  
dels Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible (ODS) 
en l’estratègia 

de negoci

Creació de la 
Direcció de 

Sostenibilitat

Transformació digital i comercial TSB

TSB llança un nou pla  
estratègic amb una plataforma 

sòlida i robusta.

Recursos de clients 
a TSB1

+3,8%
(YoY)

Inversió creditícia 
neta a TSB1

+3,6%
(YoY)

163M

Impactes 
personalitzats 
a clients

39%
Vendes digitals 
sobre total vendes

Nombre de vendes 
digitals

Préstecs al consum digitals (Espanya) Intel·ligència de 
negoci (Espanya)

+50%
(YoY)

45%
Vendes digitals 
sobre total vendes

Nombre de vendes 
digitals

Vendes digitals (Regne Unit) 

+42%
(YoY)

+9%
(YoY)



Carta del president

Josep Oliu Creus, President
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Distingits/ides accionistes, 

L’exercici 2019 ha estat un any exigent per a Banc Sabadell, en què ha cul-

minat la millora de la seva solvència per la venda de carteres d’actius immo-

biliaris i la millora de la ràtio de capital fins a arribar al 12%. Els resultats del 

banc han estat positius, alhora que queda definitivament superada la crisi 

tecnològica de TSB i orientat el seu futur en el marc d’un pla de rendibilitat i 

d’un nou i professional equip de gestió.

L’any 2019 ha estat marcat per l’afebliment de l’economia global a 

partir de les tensions comercials entre els Estats Units i la Xina i la incertesa 

derivada del procés del Brexit. Aquestes situacions han afectat negativament 

el comerç internacional i el sector manufacturer, mentre que els serveis i el 

consum s’hi han evidenciat més resistents.

La zona euro s’ha evidenciat que és vulnerable a l’exigent context global, 

i l’activitat econòmica ha registrat un creixement modest, afectada pel com-

portament de les exportacions. L’economia europea també s’ha vist arros-

segada per la confluència d’alguns elements idiosincràtics, com ara la nova 

regulació mediambiental en el sector de l’automoció.

Al Regne Unit, les incògnites entorn del Brexit han seguit condicionant 

l’activitat econòmica, especialment la inversió. El resultat electoral, amb un 

Parlament menys fragmentat, ha tingut un impacte positiu en el sentiment 

econòmic, perquè s’ha considerat que pot facilitar els desenvolupaments 

entorn de la negociació d’un acord de Brexit.

L’economia espanyola, per la seva banda, ha destacat en positiu dins 

de la zona euro, amb un avenç del PIB del 2,0% anual. Les dinàmiques de 

creixement, similars a les de 2018, s’han basat en la demanda domèstica. 

A Espanya, la taxa d’atur ha continuat retrocedint, el preu de l’habitatge ha 

seguit reflectint dinamisme a nivell agregat, el saldo exterior ha registrat un 

superàvit per vuitè any consecutiu i diverses agències de rating  han fet  

accions positives sobre el deute sobirà espanyol.

Davant el debilitament de l’economia global, els principals bancs centrals 

han reprès polítiques d’estímul monetari. Als Estats Units, la Fed va rebaixar 

els tipus d’interès per primera vegada en una dècada. El BCE va reduir el tipus 

d’interès de dipòsit per primer cop des de 2016 i va reprendre el seu  

programa de compres d’actius. L’actuació dels bancs centrals va contribuir 

al bon comportament dels mercats de capitals el 2019, que també es van 

beneficiar a la part final de l’any de l’acord comercial finalment assolit entre 

els Estats Units i la Xina.

El 2019, el sector bancari europeu ha mantingut la seva solvència, ha 

avançat en la reducció de la morositat i té una bona posició de liquiditat en 

l’agregat, evidenciada en els resultats de l’stress test de liquiditat del BCE al 

sistema bancari de la zona euro. El prolongat període de tipus d’interès re-

duïts ha seguit representant un desafiament per a la rendibilitat. Els mercats 

europeu i espanyol han patit les conseqüències de les diferents incerteses 

i polítiques monetàries, havent tingut el sector bancari un comportament 

similar però allunyat dels objectius marcats.
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Banc Sabadell ha tancat l’exercici 2019 amb un benefici net de 768 

milions d’euros, fet que suposa un creixement interanual del 134%. Aquest 

resultat se sustenta sobre un augment dels ingressos procedents del ne-

goci bancari de l’1,0% interanual, una reducció dels costos totals de l’1,8% 

durant l’any i unes dotacions i deterioraments significativament inferiors que 

els que es van registrar l’any anterior.

El creixement dels ingressos s’explica pel dinamisme comercial, amb 

una evolució positiva en totes les geografies, reflectida en un increment del 

crèdit viu total del 2,9% interanual i en un creixement dels ingressos per 

comissions del 7,7%.

D’altra banda, s’ha produït un descens del cost del risc recurrent fins a 

52 punts bàsics, com a conseqüència d’una significativa reducció dels actius 

problemàtics i de la ràtio de morositat, que va finalitzar l’exercici en el 3,8%. 

Destaca el tancament al desembre de les vendes de carteres acordades el 

2018, per valor de 8.200 milions d’euros bruts. Tot això ha redundat en la 

millora substancial del perfil de risc de l’entitat, que ja es va veure considera-

blement transformat en l’exercici anterior.

L’exercici ha suposat, al seu torn, la recuperació de l’impuls comercial de 

TSB, així com la constatació que s’han resolt totes les incidències relatives 

a la migració. S’han establert les bases perquè TSB pugui iniciar una nova 

etapa; s’ha presentat el nou pla estratègic, les prioritats del qual són el focus 

en el client, la simplicitat i eficiència i l’excel·lència operativa; una plataforma 

tecnològica sòlida i competitiva; un nou equip directiu, i un model de govern 

reforçat. TSB encara no aporta resultats al grup, però està en el camí per  

fer-ho en els propers anys.

La millora de la posició de capital ha estat una fita destacada de l’any en 

complir-se l’objectiu previst a l’inici de l’exercici, amb una ràtio al tancament 

de l’11,7% CET FL (12,1% en termes pro forma). Tot això ha permès assolir 

un ROTE del 7,4%, base perquè el consell del banc proposi a la Junta  

General d’Accionistes l’aprovació de la distribució d’un dividend brut per  

acció amb càrrec al resultat de l’exercici 2019 de 0,04 euros per acció, fet 

que suposa un payout al voltant del 40%.

Paral·lelament, conscients del repte que suposa per a la societat en 

general i per al sector bancari en particular el canvi climàtic, Banc Sabadell 

va fer un pas més al juny passat aprovant la seva adhesió als Principis de 

Banca Responsable de les Nacions Unides. Aquests principis constitueixen 

el primer marc de referència que defineix el paper i la responsabilitat del 

sector bancari per garantir un futur sostenible. Amb aquesta adhesió, el banc 

va reforçar el seu compromís amb la sostenibilitat, absolutament integrada 

en la seva estratègia de futur, i amb la societat. A més, els impactes del 

canvi climàtic per al sector bancari han captat una atenció creixent per part 

de bancs centrals i supervisors, que treballen en la incorporació dels riscos 

climàtics en els stress test de cara al 2021.

Amb vista al futur, Banc Sabadell seguirà avançant en la transformació 

digital preservant al mateix temps els aspectes diferencials del banc, que 

convergeixen en un model de negoci basat en la qualitat de servei amb  

respecte als Principis de la Banca Responsable. L’evolució d’indicadors com 
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Josep Oliu
President

Gener 2020

el nombre de vendes digitals de préstecs al consum a Espanya, que s’ha in-

crementat en un 50% interanual el 2019, dona compte de l’acceleració de la 

transformació digital empresa pel banc. L’entitat ha formalitzat un important 

acord amb IBM per modernitzar i transformar la seva infraestructura IT, que 

permet incrementar la resistència, seguretat i escalabilitat, alhora que se 

simplifica el model operatiu i es millora l’experiència de client.

El 2020 té com a objectius mantenir el flux dels ingressos del negoci 

bancari en un entorn advers, una reducció addicional dels actius problemà-

tics, l’execució del nou Pla Estratègic de TSB i el manteniment d’un nivell 

adequat de capital, eixos de l’estratègia del banc per abordar els diferents 

desafiaments del futur. S’afronta el 2020 amb la determinació de crear valor 

per a l’accionista sobre la base de ser el banc d’empreses que dona millor 

servei al client i, al mateix temps, millorar la relació amb els clients particu-

lars mitjançant una oferta de producte i servei adequada cada vegada més 

a través dels canals digitals.



Jaume Guardiola Romojaro,  
Conseller delegat

Govern corporatiu
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Comissió Delegada
Josep Oliu Creus (P)
José Javier Echenique Landiribar (I)
Jaume Guardiola Romojaro (CD)
Pedro Fontana García (I) 
José Manuel Martínez Martínez (I)
María José García Beato (SNV)

Comissió d’Auditoria  
i Control 
Manuel Valls Morató (P) 
Pedro Fontana García (I) 
Maria Teresa Garcia-Milà Lloveras (Ex) 
José Ramón Martínez Sufrategui (I) 
Miquel Roca i Junyent (SNV) 
 
Comissió de Nomenaments 
Aurora Catá Sala (P) 
Anthony Frank Elliott Ball (IC) 
Maria Teresa Garcia-Milà Lloveras (Ex) 
José Manuel Martínez Martínez (I) 
Miquel Roca i Junyent (SNV) 
 
Comissió de Retribucions 
Aurora Catá Sala (P) 
Anthony Frank Elliott Ball (IC) 
George Donald Johnston (I) 
José Ramón Martínez Sufrategui (I) 
María José García Beato (SNV) 
 

Comissió de Riscos 
George Donald Johnston (P) 
Maria Teresa Garcia-Milà Lloveras (Ex) 
Manuel Valls Morató (I) 
María José García Beato (SNV)

Consell d’Administració

President
Josep Oliu Creus
Vicepresident
José Javier Echenique Landiribar (I)
Conseller delegat
Jaume Guardiola Romojaro
Conseller director general
José Luis Negro Rodríguez  
Consellera secretària general
María José García Beato 
Conseller director general  
de Riscos (CRO)
David Vegara Figueras
Consellers
Anthony Frank Elliott Ball (IC) 
Aurora Catá Sala (I) 
Pedro Fontana García (I) 
Maria Teresa Garcia-Milà Lloveras (Ex) 
George Donald Johnston (I) 
David Martínez Guzmán (D)  
José Manuel Martínez Martínez (I) 
José Ramón Martínez Sufrategui (I) 
Manuel Valls Morató (I)
Secretari no conseller
Miquel Roca i Junyent

(CD) Conseller delegat / (CRO) Chief risk officer / (D) Dominical / (Ex) Extern / (I) Independent / (IC) Independent coordinador / (P) President / (SNV) Secretari no vocal

Compliment dels estàndards  
de qualitat més alts

Conseller independent coordinador

Pla de successió del President 
i del Conseller delegat

Avaluació del Consell i Comissions 
per consultor extern

Política de selecció de consellers

Matriu de competències i diversitat

Perfils en el Consell  
d’Administració

20% Dones

60% Independents*

20% Internacionals

*Amb la incorporació d’una nova Consellera independent
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President
Jaume Guardiola Romojaro – Conseller delegat

Membres
María José García Beato – Secretaria general
David Vegara Figueras – Direcció de riscos i regulació
Tomás Varela Muiña – Direcció financera
Miguel Montes Güell – Direcció d’operacions i persones
Carlos Ventura Santamans – Sabadell Espanya
José Nieto de la Cierva – Corporate & Investment Banking
Enric Rovira Masachs – Direcció de gestió de riscos

Comitè de Direcció

Organigrama de Banc Sabadell

Consell d’Administració

President
Josep Oliu Creus

Conseller delegat
Jaume Guardiola Romojaro

Planificació estratègica  
i Gabinet del  

Conseller delegat

Auditoria
Interna

Núria Lázaro
Rubio

Direcció
financera

Tomás
Varela
Muiña

Direcció 
d’operacions 
i persones

Miguel 
Montes Güell

Sabadell
Mèxic

Francesc
Noguera Gili

TSB
Debbie 
Crosbie

Direcció de 
gestió

de riscos
Enric Rovira
Masachs

Sabadell
Espanya
Carlos
Ventura

Santamans

Corporate & 
Investment

Banking
José Nieto

de la Cierva

Comissió  
d’Auditoria  
i Control

Direcció  
de riscos i 
regulació

David Vegara
Figueras

Comissió  
de Riscos 

Secretaria general
María José  

García Beato

Gabinet 
de Presidència

Assessor sènior
al president

José Luis Negro
Rodríguez

Consellers
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Claus del 2019 a TSB

Claus de l’exercici 2019

L’elevat dinamisme comercial i la resiliència dels  
ingressos, la transformació del perfil de risc de  

l’entitat, la sòlida posició de capital i la  
superació de la crisi tecnològica de TSB col·loquen 

Banc Sabadell en posició d’afrontar amb bones 
perspectives l’exercici 2020.

Gran dinamisme comercial a Espanya.

PimesExperiència de client 
Net promoter score (NPS)1

R
àn

qu
in

g 
20

19 22% 1r Grans empreses 34%

Banca personal 33% Banca minorista 11%2n 3r

3r

Classificació de l’índex Experiència de client 
del Sabadell respecte al sector

El Sabadell destaca en una de les principals senyes 
d’identitat: qualitat de servei i experiència de client.

Quotes de mercat per producte a Sabadell Espanya (%)1 Des. 2019 YoY

Crèdit a clients1 Facturació de TPV8,0% 17,2%

Recursos de clients Penetració en pimes17,0% 52,2%

Facturació de targetes Primes cobrades  
en protecció vida7,9% 9,5%

+7 pbs +70 pbs

-2 pbs +18 pbs

+8 pbs +98 pbs

Nou equip directiu Recuperació de la
dinàmica comercial

Plataforma tecnològica 
sòlida i robusta

Nou Pla estratègic

1 Vegeu el Mapa de ruta de la informació publicada
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Clients

12,0

2.402
Oficines

En milions

97% 
van rebre 
formació 

durant l’any

+6% valor
comptable
tangible per

acció

24.454
Empleats

55,9%

44,1%

235.034
Accionistes

0,03€

Dividends pagats 
per acció el 2019

Espanya* Regne Unit Mèxic

Banc

Inversió creditícia percentual  
per geografia

71,6% 25,8% 2,6%

Grup Banc Sabadell

1 Vegeu el Mapa de ruta de la informació publicada
* Inclou 5 sucursals i 13 oficines de representació a la resta del món

Dades financeres 
(grup)

Milions d’euros 2019/2018
% var.

Balanç

Actius totals en el balanç

Crèdits a clients

Recursos gestionats

Recursos propis

223.754 0,6

3,0

3,6

5,0

150.749

213.095

13.172

Resultats
Marge brut

Benefici atribuït al grup

ROE1

-1,6

134

4.932

768

5,9

Riscos
Actius problemàtics

Ràtio de cobertura d’actius problemàtics (%)

Actius problemàtics sobre total actiu (%)

-11,57.326

46,9

1,7

Solvència 
(%)

12,4

12,1

11,7

CET1 phased-in

CET1 fully loaded pro forma

CET1 fully loaded

Liquiditat (%) Ràtio de crèdits sobre dipòsits (LTD) 98,6
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Certificacions de qualitat  
i altres reconeixements

EXCEL·LÈNCIA  
EUROPEA EFQM

CERTIFICACIÓ  
ISO 9001 

MADRID EXCELENTE CERTIFICACIÓ   
ISO 14001 

MONITOR EMPRESARIAL DE 
REPUTACIÓ CORPORATIVA

IGUALTAT A L’EMPRESA

Informació no financera i sostenibilitat

Negoci 
responsable

Gestió social de  
l’habitatge

Igualtat

Les persones

Finances  
sostenibles

Fundació 
Banc Sabadell

La societat
El medi
ambient

10.450
Habitatges  

amb lloguers 
assequibles/

socials

2.134 Persones han 
trobat una feina a través 

del programa JoBS

Gestionat per SOGEVISO
Participada al 100% per Banc Sabadell

35% Dones en llocs  
de comandaments intermedis

Distintiu  
d’Igualtat  

en l’Empresa
(Govern  

d’Espanya)

1.142 M€ Finançats  
en energia renovable

150 M€ 
Des de 2016  
per al cicle  

inversor en energia  
renovable

Programes i col·laboracions 
per al foment 

de la cultura i el talent

Premis  
a la Investigació 

Biomèdica,  
Econòmica i 

Ciències

Banc Sabadell ha situat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a eix central de la seva estratègia per als propers anys. En aquest  
sentit, el Consell d’Administració va aprovar al juny de 2019 els ODS que són materials i prioritaris per al banc en el desenvolupament de la seva activitat.

Presència de dones al grup Banc Sabadell

Dones 
a la plantilla

Promoció 
que són dones

Dones en llocs  
de direcció o  

subdirecció general

Dones en 
llocs directius

Dones en llocs  
de comandaments 

intermedis

18% 25% 35% 56% 53%

FI  
DE LA POBRESA

TREBALL DIGNE 
I CREIXEMENT 
ECONÒMIC

IGUALTAT  
DE GÈNERE

REDUCCIÓ DE LES 
DESIGUALTATS

PRODUCCIÓ 
I CONSUM 
RESPONSABLES

ACCIÓ 
PEL CLIMA

EDUCACIÓ 
DE QUALITAT

ALIANCES PER 
ACONSEGUIR 
ELS OBJECTIUS

CIUTATS I  
COMUNITATS 
SOSTENIBLES
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Construïm futur

Prioritats per a l’any 2020

Resiliència dels ingressos 
del negoci bancari

Mantenir un nivell 
adequat de capital

Creació de valor per  
a l’accionista

Gestió contínua dels 
actius problemàtics

Execució del nou Pla 
Estratègic de TSB

Banc Sabadell compta amb una base sòlida i 
una clara estratègia per afrontar els reptes 

i complir els objectius.

Espanya

Enfocament en  
banca comercial  

i d’empreses

Regne Unit

Un pla 
 estratègic 

basat en noves 
capacitats 

digitals

Mèxic

Banc

Una clara 
estratègia en 

pimes i empreses 
per millorar la 

rendibilitat
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Mapa de ruta de la informació publicada

   

Sistema de govern corporatiu

Dades generals Dades generals sobre el grup Grup

Junta General Reglament de la Junta General, Informació a 
l’accionista, Representació a la Junta General,  
Fòrum Electrònic d’Accionistes i Juntes anteriors

Accionistes i inversors_Junta General d’Accionistes 

Govern de la societat Composició del Consell d’Administració i currículums, 
composició de les Comissions Delegades

Govern corporatiu i política de remuneracions_
Consell d’Administració

Política de selecció de consellers Govern corporatiu i política de remuneracions_
Consell d’Administració

Pla de successió del President i el Conseller delegat Govern corporatiu i política de remuneracions_
Consell d’Administració

Documents legals Estatuts BS, Reglament del Consell  
i reglaments interns

Govern corporatiu i política de remuneracions 

Marc de govern intern Marc de govern intern Banc Sabadell Govern corporatiu i política de remuneracions

Política de remuneracions Informe anual sobre remuneracions  
dels consellers

Govern corporatiu i política de remuneracions 

Informes de les comissions Comissions d’Auditoria i Control, de  
Nomenaments, de Retribucions i de Riscos

Govern corporatiu i política de remuneracions 

Informe anual de govern corporatiu Informe anual de govern corporatiu Govern corporatiu i política de remuneracions

Sostenibilitat Informació general Sostenibilitat_sostenibilitat

Estat d’informació no financera 2019 Sostenibilitat_Informes

Polítiques, codis i normes Sostenibilitat_Polítiques, codis i normes

L’acció, política i canals de comunicació Cotització, principals magnituds, operacions  
de capital, estructura de l’accionariat, pactes  
parasocials, retribució a l’accionista, agenda  
de l’inversor i analistes de renda variable 

Accionistes i inversors_L’acció 

Retribució a l’accionista Accionistes i inversors_L’acció

InfoAccionista Accionistes i inversors_Espai de l’Accionista

Informe anual Accionistes i inversors_Informació 
economicofinancera_Informes anuals

Política de comunicació i contacte amb accionistes, 
inversors institucionals i assessors de vot

Accionistes i inversors_Política i canals  
de comunicació

Entorn econòmic i regulador Informe anual_capítol Entorn econòmic,  
sectorial i regulador

Accionistes i inversors_Informació 
economicofinancera_Informes anuals

Informació financera

Pla de negoci Informe anual_capítol grup Banc Sabadell_ 
subcapítol Pla 2020

Accionistes i inversors_Informació 
economicofinancera_Informes anuals

Presentacions de resultats (trimestral) Accionistes i inversors_Informació 
economicofinancera_Informes financers trimestrals

Informació legal 2019_Comptes anuals Accionistes i inversors_Informació 
economicofinancera_Informes anuals

Evolució del balanç i resultats Informe anual_capítol Informació  
financera del grup Banc Sabadell

Accionistes i inversors_Informació 
economicofinancera_Informes anuals

Comptes anuals Informació legal 2019_Comptes anuals Accionistes i inversors_Informació 
economicofinancera_Informes anuals

Negocis

Dades generals Dades generals sobre negocis Sobre el grup_Serveis Financers

Descripció, dades i fites de l’exercici Informe anual_capítol Negocis Accionistes i inversors_Informació 
economicofinancera_Informes anuals

Dades financeres - negocis principals Informació legal 2019_Comptes anuals_ 
Informe de gestió

Accionistes i inversors_Informació 
economicofinancera_Informes anuals

Riscos i solvència Informe anual_capítol Riscos Accionistes i inversors_Informació 
economicofinancera_Informes anuals

Informació legal 2019_Comptes anuals grup Banc 
Sabadell_Nota 4, nota 5 i annex VI

Accionistes i inversors_Informació 
economicofinancera_Informes anuals

Informe de rellevància prudencial Accionistes i inversors_Informe de Rellevància 
Prudencial

Bloc Document Secció del web
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Contacte

Comunicació Externa
+34 937 485 019
BSpress@bancsabadell.com

Servei d’Atenció al Client
Centre Banc Sabadell 
Sena, 12  
08174 Sant Cugat del Vallès
+34 963 085 000
sac@bancsabadell.com

Relació amb Accionistes i Inversors 

Accionistes institucionals
The Leadenhall Building
Level 37
122 Leadenhall Street 
London EC3V 4AB
+44 (0) 2071 553 888
InvestorRelations@bancsabadell.com

Accionistes detallistes
Centre Banc Sabadell 
Sena, 12  
08174 Sant Cugat del Vallès 
+34 937 288 882
accionista@bancsabadell.com

Direccions territorials

Direcció Territorial Catalunya
Av. Diagonal, 407 bis
08008 Barcelona 
+34 934 033 268

Direcció Territorial Centre
Velázquez, 50
28001 Madrid
+34 913 217 159

Direcció Territorial Est
Pintor Sorolla, 6
46002 València
+34 965 906 979

Direcció Territorial Nord-oest
Fruela, 11
33007 Oviedo
+34 985 968 020

Direcció Territorial Nord
Ercilla, 24
48011 Bilbao  
+34 943 418 159

Direcció Territorial Sud
Martínez, 11
29005 Màlaga
+34 952 122 350

Domicili social de Banc Sabadell
Av. Óscar Esplà, 37
03007 Alacant

Centres corporatius
Torre Banc Sabadell
Av. Diagonal, 407 bis
08008 Barcelona

CBS Sant Cugat
Sena, 12  
08174 Sant Cugat del Vallès

CBS Madrid
Isabel Colbrand, 22  
Las Tablas
28050 Madrid

CBS Aigua Amarga
Av. d’Elx, 178
03008 Alacant

Informació general
+34 902 323 555 
info@bancsabadell.com
www.grupbancsabadell.com

   facebook.com/bancosabadell
 @bancsabadell
 Junta General d’Accionistes 2020

Definicions i terminologia

— Acord de venda de la gestora d’actius Sabadell 
Asset Management (SabAM): acord assolit al gener 
de 2020. 
— CET1 fully-loaded pro forma (12,1%): CET1  
fully-loaded considerant els acords de venda  
de Solvia Desarollos Inmobiliarios (SDIn) i de SabAM  
(gestora d’actius).
— Crèdit a clients: exclou repos i l’impacte del compte 
a cobrar de la cartera de l’EPA procedent de CAM. El 
creixement interanual exclou la titulització de consum 
per import de 1.000 milions d’euros duta a terme al 
setembre de 2019, el saldo de la qual era de 881 
milions d’euros al desembre de 2019.
— Quotes de mercat per producte a Sabadell Espa-
nya: les dades corresponents fan referència a l’última 
informació disponible. Fonts: Banc d’Espanya, ICEA, 
Inverco i Servired.

— Ingressos del negoci bancari: es refereix al marge 
d’interessos més les comissions i exclou l’impacte 
de la titulització de consum duta a terme al setembre 
de 2019. 
— Inversió creditícia neta a TSB: creixement de la in-
versió creditícia neta a TSB calculat a partir de saldos 
en lliures esterlines.
— Inversió creditícia viva total: exclou el compte 
a cobrar de la cartera de l’EPA procedent de CAM, 
l’impacte de la titulització de consum per import de 
1.000 milions d’euros duta a terme al setembre de 
2019, el saldo de la qual era de 881 milions d’euros 
al desembre de 2019, i l’impacte de 1.149 milions 
d’euros del compte a cobrar pel dret de tempteig de 
les vendes d’actius problemàtics.
— Net promoter score (NPS): estudi benchmark  
d’Accenture. NPS es basa en la pregunta següent: 
“En una escala de 0 a 10 on 0 és ‘gens probable’ i 
10 és ‘definitivament el recomanaria’, en quin grau 

recomanaria vostè Banc Sabadell a un familiar o 
amic?”. L’NPS és el percentatge de clients que 
puntuen 9-10 després de restar els que responen 
entre 0 i 6. 
— Penetració en pimes: empreses amb una factura-
ció entre 0,9 i 10 milions d’euros.
 — Recursos de clients a TSB: creixement de recursos 
de clients a TSB calculat a partir de saldos en lliures 
esterlines.
— ROE: benefici atribuït al grup / fons propis mitjans 
(mitjana calculada amb les posicions de tancament 
de mes des de desembre de l’any anterior).

La denominació legal de l’emissor és Banco de  
Sabadell, S.A., i la denominació comercial, Banc Sabadell.  
Figura inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, al tom 
4070, foli 1, full A-156980 i té domicili social a Alacant,  
a l’avinguda Óscar Esplà, 37.

Aquest informe anual està disponible al web del grup 
(www.grupbancsabadell.com), on també hi ha el  
document en la versió completa i la resta d’informes  
i polítiques corporatives. Si disposa de telèfon  
intel·ligent o tauleta, pot accedir-hi capturant el codi  
QR des del seu dispositiu. 
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