THE FORTUNE

VALL BANC: GESTORS DE
PATRIMONI WORLD CLASS
L’abril de 2016, el Govern d’Andorra va
acordar la venda del recentment creat Vall
Banc a J.C. Flowers & Co. gràcies al
compromís de la companyia americana per
convertir Vall Banc en una institució
capdavantera en gestió de patrimonis.

F

INS ARA, LA

SOCIETAT GESTORA amb
seu als Estats Units ha
complert la seva paraula, i
la seva primera decisió en
finalitzar l’adquisició va ser
nomenar l’experimentat
Christopher Lieber per
dirigir el nou banc.
Lieber, anteriorment conseller
delegat (CEO) de St. Galler
Kantonalbank
Deutschland
AG a Alemanya i natiu de
Suïssa, va adquirir experiència
a UBS, on va anar escalant en
l'escalafó
per
acabar
responsabilitzant-se de les
activitats
locals
i
extraterritorials en diversos
països. Aquí, parla amb
FORTUNE sobre els seus
plans per a Vall Banc i sobre el
futur del sector de la gestió de
patrimoni, i per què la
reubicació a Andorra va ser
una de les millors jugades que
ha fet mai.
Vall Banc és una nova
empresa creada a partir dels
actius i passius de la ja
desapareguda Banca Privada
d'Andorra (BPA). Quins van
ser els reptes als quals es va
enfrontar quan va començar
el seu nou treball?
El primer que havíem de fer era
aplanar el camí per atreure
nous talents. Un gran nombre
de candidats ambiciosos i amb
elevat potencial se’ns estan
apropant,
tant
nadius
d’Andorra, com persones amb
talent d’altres països europeus.
Sembla que els agrada el que
estem fent. A més, vam haver
d’aportar certa estabilitat a la
situació financera a la qual ens
vam enfrontar després de
l’adquisició. Hem publicat els

nostres resultats de l’any fiscal
2016 fa tan sol unes setmanes,
i el rendiment de Vall Banc
durant el primer any de
funcionament ha superat totes
les expectatives inicials. Hem
guanyat gairebé 12 milions
d’euros en deu mesos operatius
el 2016. Es tracta d’un èxit
notable. Molts clients estan
satisfets amb els canvis que
hem implementat en la forma
de gestionar el banc.
Vostè clarament no va
assumir aquest paper només
per ser un apagafocs. Podria
parlar-nos de la seva visió
per al banc i de l'associació
amb BlackRock?
Vam venir aquí amb una
estratègia molt clara. Vam
entendre que seria difícil per a
un petit banc enmig dels
Pirineus competir en el sector
de la gestió de patrimoni
internacional tret que ens
associéssim amb un gestor
d’actius capdavanter. Així que
ens va complaure molt poder
signar
un
acord
amb
BlackRock. Des de llavors,
hem llançat quatre carteres
d’inversió innovadores que
hem
construït
nosaltres
mateixos utilitzant l’assignació
d’actius
de
BlackRock.
Aquesta és una gestió de
patrimoni avantguardista i la
comesa més interessant que he
portat mai a terme.
Els darrers anys, hi ha hagut
un impuls global per crear
més transparència en el
sector de la gestió de
patrimoni, atès que els
governs de tot el món
busquen reprimir l’evasió
fiscal. Això representa una
amenaça per a institucions
com Vall Banc?

És de cabdal importància
protegir el sistema, perquè no
sigui mal utilitzat per persones
que busquen evadir impostos o
blanquejar diners d’activitats
delictives. Alhora, crec que hi
ha una creixent i legítima
demanda d’individus d’alt
valor net que volen distribuir
els seus actius en diverses
jurisdiccions financeres. A
causa en part de l’última crisi
financera, els governs han ideat
cada vegada més formes
d’aprofitar la riquesa privada a
través d’impostos directes i
indirectes. Una manera de
compensar aquest efecte és
diversificar-se en diferents
jurisdiccions.
Com a nadiu de Suïssa que
és, vostè deu ser molt
conscient
que
Andorra
s'enfronta
a
la
dura
competència de llocs com el
seu país d'origen. Llavors,
per què un individu ric
escolliria dipositar els seus
diners aquí a Andorra?
Al meu entendre, Andorra té
pràcticament
la
mateixa
proposta de valor que Suïssa,
encara que a menor escala. Té
estabilitat
política,
salut
financera, deute nacional
limitat i un hàbit raonable de
gastar diners. Igual que a
Suïssa, el govern no està
format
per
les
classes
polítiques, sinó principalment
pels empresaris, per la qual

cosa les decisions que adopten
són més pragmàtiques i
orientades als negocis. És per
això que Andorra és un bon
lloc per a fer-hi negocis; a més,
el govern mostra un gran
suport al pròsper sector bancari
andorrà. Després de tot, el
sector bancari representa al
voltant del 20% del PIB.
I què passa amb Vall Banc?
Per què els clients han de
confiar en vostè?
Hi ha diverses raons. Som, en
primer lloc, el banc més segur
d’Andorra amb una ràtio
d’adequació de capital superior
al 30% a la fi de 2016 i amb els
controls de compliment més
estrictes. I el que és igualment
important, gràcies a la nostra
associació amb J.C. Flowers i
BlackRock tenim un suport
financer i una col•laboració
extremadament
potents.
Finalment, però no menys
important, tenim una visió molt
clara. Volem oferir als nostres
clients
serveis
d’última
generació, i productes i
tecnologies d’inversió de
primera classe. I volem
convertir-nos en un dels
principals proveïdors de gestió
de patrimoni.

