Vall Banc Press Info

Un nou propietari i una nova direcció marquen l’ inici d’una nova era
per a Vall Banc
-

L’ Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) ha donat la seva aprovació a l’adquisició
de Vall Banc, S.A.U. per part de J.C. Flowers & Co. (JCF)
Christoph Lieber ha sigut nomenat Conseller Delegat del banc

Andorra la Vella, 18 de juliol de 2016 – Després de l’acord per part del Govern d’Andorra,
assolit a l’abril de 2016, en el que es va acceptar l’oferta de JCF per a l’adquisició del 100% de
les accions de Vall Banc, la compra va ser aprovada per l’INAF l’1 de juliol de 2016 i la transacció
es va completar el 14 de juliol de 2016. Després d’aquest important pas, Vall Banc inicia els seus
plans per a millorar el posicionament en el mercat, l’eficiència i qualitat de servei al client en el
negoci de banca privada.
Per a aconseguir els seus objectius, Vall Banc ha nomenat a Christoph Lieber nou Conseller
Delegat, a la vegada que Cándido Romero ha estat designat Director Financer de l’entitat.
Nascut a Suïssa, Christoph Lieber va ser Conseller Delegat de St.Galler Kantonalbank
Deutschland AG i, anteriorment, va ser responsable de les activitats onshore i offshore d’UBS a
varis països. Cándido Romero, d’origen espanyol i luxemburguès, va ser Director de Finances i
Gestió de Riscos de la coneguda entitat alemanya de banca privada Hauck & Aufhäuser.
“La meva visió és fer de Vall Banc l’entitat més respectada d’Andorra en el sector de banca
privada, no només des del punt de vista econòmic, sinó sobretot en termes de transparència,
integritat, compliment legal i servei al client. Contribuirem a reconstruir la reputació d’Andorra
com a un gran centre financer europeu. Crec que això és essencial per al veritable èxit i el
creixement continu del nostre banc”, declara Christoph Lieber.
Per a generar més valor per als clients, Lieber pensa establir acords de cooperació amb
proveïdors internacionals de referència en la gestió de patrimonis i actius, a més de reforçar
l’àrea de banca privada digital. “La utilització dels processos d’inversió més sofisticats i la
implementació dels serveis en línea més avançats oferirà noves oportunitats als nostres
clients”, diu Lieber.
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 44 companyies de 15 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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