
 

 
 

    

 
 
 
 
 
Junta General d’Accionistes 
 
 
Renta Corporación manté el suport i la confiança dels accionistes  

 
 
 
10 de juny de 2009.- La Junta General Ordinària de Renta Corporación, celebrada aquest matí a 
Barcelona, ha aprovat els comptes individuals i consolidats corresponents a l’exercici 2008 així 
com la resta de temes de l’Ordre del Dia, rebent el recolzament majoritari dels accionistes. 
 
Entre els punts aprovats, s’ha de destacar la ratificació com a consellers de David Vila, Blas 
Herrero i Juan Velayos, que varen ser nomenats per cooptació en substitució d’Anna M. Birulés, 
Enric Venancio i César Bardají, respectivament; la reelecció de Carlos Tusquets, Pedro Nueno, 
César Gibernau i David Vila com a consellers i la de PriceWaterhouseCoopers com a companyia 
auditora. 
 
El president, Luis Hernández de Cabanyes, en la seva compareixença davant els accionistes ha 
volgut remarcar les greus dificultats que ha trobat el grup per a dur a terme la seva activitat en un 
entorn de mercat caracteritzat per la falta de liquiditat. Així mateix, ha destacat la importància de 
disposar del nou crèdit sindicat signat fa uns dies. “Hem superat una fase crítica i ara, després del 
refinançament, iniciem una etapa d’estabilitat a mig i llarg termini per dedicar tots els nostres 
esforços a l’activitat de negoci del grup i a la generació de valor”, ha destacat Hernández de 
Cabanyes qui ha afegit “tenim un model de negoci molt compacte i treballarem fermament per 
esprémer al màxim tot el seu potencial”. El president ha fet un breu repàs del que ha estat 
l’exercici 2008 i de les difícils mesures que la companyia va haver de posar en pràctica per 
afrontar la situació de crisi. La reducció de plantilla, la congelació i, en alguns casos, la reducció 
salarial i la disminució de les despeses d’estructura, han estat les tres mesures de més impacte, 
però necessàries per assegurar “la sostenibilitat de la companyia en el mitjà i llarg termini”. El 
president s’ha mostrat confiat en el futur del grup tan bon punt els mercats recuperin l’estabilitat 
atès que “estarem preparats per reprendre el camí del creixement i la trajectòria d’anys anteriors 
per retornar el grup a una situació de lideratge i als accionistes la il·lusió i la rendibilitat que 
desitgen”. 
 
Després de la revisió del que va ser l’exercici 2008, el president ha explicat les quatre principals 
línies estratègiques per aquest any, caracteritzades en la recerca de noves operacions que aportin 
activitat i marge, en la venda dels actius de l’actual cartera que hagin assolit el seu màxim valor, 
en la permanència en balanç de determinades existències maximitzant la generació de rendes a 
l’espera d’un canvi en la situació del mercat i en el manteniment de l’actual política d’estricte 
control de despeses d’estructura. 
 

 
 
 
 
 

 
Per més informació: 
www.rentacorporacion.com 
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