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Καταλανικό: ραγδαίες εξελίξεις και στον τραπεζικό τομέα 

 
Η γενική ένταση που επικρατεί στην Καταλονία υπό τον παλμό των τελευταίων 
πολιτικών εξελίξεων, οδήγησε δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζές της να αποφασίσουν 
να μεταφέρουν τις έδρες τους εκτός αυτής. Η μεγάλη καταλανική τράπεζα Sabadell 
μεταφέρει την έδρα της στο Αλικάντε και η CaixaBank, τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της 
χώρας, θα μετακινήσει τη δική της στις Βαλεαρίδες Νήσους, στην Palma de Mallorca. 
Στο επόμενο 24ωρο και οι δυο τράπεζες θα έχουν πραγματοποιήσει την αλλαγή.  

Πιο συγκεκριμένα, η τράπεζα Sabadell, έναν αιώνα μετά την ίδρυσή της, ανακοίνωσε την 
μεταφορά της έδρας της στο Alicante καθώς σε μια εβδομάδα έχασε το 14,65% της 
αξίας της στο Χρηματιστήριο.   

Η κεντρική ισπανική κυβέρνηση με διάταγμα, το οποίο πρόκειται να εγκριθεί σήμερα, θα 
διευκολύνει την μεταφορά εξπρές των εδρών των καταλανικών επιχειρήσεων χωρίς την 
ανάγκη σύγκλισης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων. 

Η CaixaBank επωφελήθηκε από το διάταγμα για τη μεταφορά της έδρας της ενώ η 
Sabadell είχε ήδη τροποποιήσει το καταστατικό της από το 2015, ώστε να μπορεί να 
αλλάξει την έδρα της χωρίς να χρειαστεί να συγκαλέσει συνέλευση μετόχων, γεγονός 
που της επιτρέπει να κινηθεί άμεσα. Αυτός είναι και ο λόγος που η Sabadell ανακοίνωσε 
πρώτη τη μεταφορά της. 

O λόγος που συνέτεινε στην επιλογή της Mallorca από την CaixaBank σχετίζεται με το 
γεγονός ότι στις αρχές του εικοστού αιώνα η τράπεζα είχε συσταθεί ως τράπεζα της 
Καταλονίας και των Βαλεαρίδων Νήσων. Η Sabadell επέλεξε το Αλικάντε, περιοχή στην 
οποία η τράπεζα διέθετε ήδη σημαντικές εγκαταστάσεις. 

Tέλος, η αυτοκινητοβιομηχανία SEAT εξετάζει την μεταφορά της έδρας της στην  
Μαδρίτη, και δεν είναι η μόνη. Μια σειρά εταιρειών, όπως η Proclinic Expert 
(νοσοκομειακή περίθαλψη), η Eurona (τηλεπικοινωνίες), η Cobega (εκ των μεγαλύτερων 
εταιρειών εμφιάλωσης της χώρας και για χρόνια της κόκα κόλα), η Οryzon Genomics 
(βιοφαρμακευτική), η Catalana Occidente (όμιλος ασφαλιστικών εταιρειών), η Gas 
Natural Fenosa (δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας), η Αbertis (ανήκει στον 
όμιλο Caixa), η Bayer, η Siemens και η Freixenet (από τις μεγαλύτερες εταιρείες-
παραγωγούς αφρώδους οίνου, η δημοφιλής ισπανική «cava»), βρίσκονται στον 
κατάλογο των εταιρειών που εξετάζουν την άμεση αποχώρηση της έδρας τους από την 
Καταλονία.  
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