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I6g AVUI, dimarts, 4 maig 1976

BANCO

URQUIIC)
JUNTA GENERAL

D'ACCIONISTES

Al Palau d'Exposicions i Congressos i amb assistència d'un
gran nombre d'accionistes, se celebrà el passat dia 24 la Junta
General. Informaren el senyor Joan Lladó Sànchez - Blanco,
President del Consell d'Administració i el senyor Jaume Carvajal Urquijo, Conseller-Director General. Tant els discursos
com els fets reflectits a la Memòria foren subratllats favorablement pals assistents, els quals aprovaren per unanimitat les
diverses propostes del Consell.

Afirmem la nostra fe en el futur d'Espanya, en el qual desenvolupament
aspirem a ocupar un lloc d'honor.
Joaa Lladó Sénchez-Blaneo

L'adequació entre l'interès privat i l'interès general del pals,
forma part primordial de la nostra responsabilitat empresarial.
Jaume Carvajal Urquijo

INTERNACIONAL:

INDUSTRIAL:
Les empreses de volum mitjà, que representen més
del 50 % de la nostra cartera de valors, mereixen una
atenció preferent a la nostra política de noves
inversions.
El nostre objectiu és col·laborar a la formació d'empreses competitives en un marc internacional i que
garanteixi on nivell d'ocupació creixent i estable.

SUCURSALS:
Només anirem a aquelles regions en les quals la nostra presència pugui contribuir al seu desenvolupament.
En acabar el 1976 tindrem 17 sucursals capacitades
per a prestar tota la nostra ampla gamma de serveis.

Una cinquena part de les nostres activitats bancàries són internacionals. Amb la inauguració <fUrquijo Canadà Inc. tenim quatre oficines plenament
operatives en els principals centres financers
del món.
Hem dirigit 18 crèdits internacionals per un import
de 440 milions de dòlars I participat a 82 emissions més.

CREIXEMENT:
El creixement d'un Banc ha de ser analitz \ no sols
quantitativament, sinó també en funció de llur contribució al compte de resultats.
Al 1975 Junt amb un creixement del 25 % del nostre
balanç total, hem aconseguit millorar el seu marge
de xendabiliiaL

PRIMER TRIMESTRE DEL 1976
DADES RELLEVANTS DE L'EXERCICI
Benefici Net .
> • • •
Recursos propis
Recursos forans . . . .
Crèdits 1 Cartera Comerciat
Cartera de valors Industrials
No Inclou comptes d'ordre.
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PASSAT

1974

1975

2.370
16.664
61.486
74.643
12.812

2.774
19.051
70.199
91.427
160.391
15.301

Favorable evolució dels resultats.
Augment del 21 % dels nostres Recursos
Forans i del 27 % del Balanç respecte ai
mes de març de l'any anterior.
AMPLIACIÓ:

ONA

PER

CINC

GRATIS

Amb càrrec a les reserves per Prima d^Emísstó
d'Accions.

