El Conseller Delegat de J. C. Flowers & Co. reitera el sòlid
compromís de l’entitat d’inversió amb Vall Banc i Andorra


A la seva primera visita a Andorra, J. Christopher Flowers es va reunir amb els
professionals de Vall Banc per conèixer de primera mà l’estratègia que s’està
implementant per convertir l’entitat en el millor banc d’inversió d’Andorra.



Durant la seva trobada amb el Cap de Govern d’Andorra, Antoni Martí, Flowers va
mostrar el seu compromís per ajudar Andorra a posicionar-se com a plaça financera
de referència.

Andorra la Vella, 5 de setembre del 2016 – J. Christopher Flowers, Conseller Delegat de J. C.
Flowers & Co. (JCF), ha declarat avui que la recent adquisició de Vall Banc, S.A.U. per part de
l’entitat que dirigeix és una prova de la seva absoluta confiança en les capacitats de l’entitat
per a convertir-se en el banc privat més respectat d’Andorra. Durant la seva primera visita al
país i al llarg de les reunions que ha mantingut amb els professionals del banc, Flowers ha
reiterat el compromís d’inversió a llarg termini de l’entitat amb Vall Banc.
“Al llarg dels seus 18 anys d’existència i després de realitzar inversions en 44 companyies de
15 països, aquest és el primer cop en tota la seva història que JCF adquireix una institució de
banca privada i estem decidits a convertir Vall Banc en un referent en el sector”, va dir
Flowers. “Ajudarem a transformar el banc perquè sigui líder pels seus resultats, la seva
innovació i els seus serveis. En els pròxims mesos, Vall Banc ampliarà la seva oferta i els
clients començaran a veure millores substancials en la seva interacció amb el banc”, va
afegir.
Acompanyat de Michael Christner, Director General de JCF i President de Vall Banc, Flowers
va animar a l’equip directiu de Vall Banc i als seus empleats a sostenir els esforços i a
treballar sense parar per al total restabliment dels serveis i l’operativa, a més d’oferir com
més aviat la tecnologia de primer nivell i la sofisticació que els clients esperen del banc.
També es va referir als fonaments excepcionals amb els que conta Vall Banc pel que fa a
solvència, transparència i capacitats, al ser un dels bancs més capitalitzats del món, amb una
ràtio de core capital superior al 24%.
Flowers també es va reunir amb el Cap de Govern d’Andorra, Antoni Martí. Durant la reunió,
va transmetre al Govern andorrà la seva absoluta confiança en el futur i les capacitats del
sistema financer andorrà i la total disposició de l’entitat que dirigeix per a contribuir a
impulsar el país com a plaça financera de referència. “Volem tenir una participació
destacada en reconstruir la reputació d’Andorra com a un gran centre financer europeu”, va
dir.
Finalment, Flowers es va reunir amb el president de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats
Bancàries (AREB), Albert Hinojosa, per expressar-li la seva satisfacció amb la forma en la que
es va dur a terme el procés de venta del banc.

En referència a Vall Banc
Vall Banc, S.A.U. és una entitat financera andorrana fundada el 17 de juliol de 2015 pel
Consell d’Administració de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB),
d’acord amb l’Article 17 de la Llei 8/2015 del 2 d’abril de Mesures Urgents per a Implantar
Mecanismes de Reestructuració i Resolució d‘ Entitats Bancàries, amb la finalitat de
transferir, d’acord al Pla de Resolució de BPA, els actius i passius legítims de Banca Privada
d’Andorra.
Vall Banc és un banc segur i transparent que té com a prioritat de negoci complir amb les
necessitats dels clients i protegir els seus interessos. Pot trobar més informació sobre Vall
Banc i l’activació progressiva dels seus serveis a www.vallbanc.ad.

En referència a J. C. Flowers & Co.
JCF és una de les principals firmes d’inversió privada al món dedicada a invertir al sector de
serveis financers. Fundada al 1998, la firma ha invertit prop de 15.000 milions de dòlars de
capital, incloses co inversions, a 45 companyies de 16 països. JCF inverteix a una àmplia
gamma d’operacions i sectors, com banca, assegurances i reassegurances, valors, serveis i
gestió d’actius, així com finançament especialitzat. Amb prop de 7.000 milions de dòlars en
actius gestionats, JCF posseeix oficines a Nova York i Londres. Per a més informació, visiti
jcfco.com.
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