Vall Banc valora com a tranquil·litzador el seu primer any amb J.C. Flowers
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Escaldes-Engordany, 17 de
juliol del 2017. J.C. Flowers i
Vall Banc celebren aquest mes
el seu primer aniversari amb
una bona valoració del camí
transcorregut i posant de relleu
la importància de tenir un
propietari sòlid. L’entitat ha
remarcat
l’estabilitat
que
suposa comptar amb el suport
de J.C. Flowers com a
propietari. Els gairebé més de
19 anys d’experiència en el
sector financer internacional de
J.C. Flowers permeten confiar
en el coneixement i l’expertesa
del seu equip de gestió, i és
capaç actualment de ser
present en 17 països, amb
coinversions en 49 companyies,
una inversió de més de 15.000
milions de dòlars de capital i
amb gairebé 7.000 milions de
dòlars en actius gestionats,
proporcionant
així
nous
ingressos que alhora generaran
noves oportunitats i beneficis
per als seus inversors i
clients.Aquestes
credencials
aporten encara més estabilitat
a un projecte que, els últims 12
mesos, ja ha donat els seus
fruits. Financerament parlant,
l’exercici 2016 es tancava amb
uns beneficis d’11,8 milions
d’euros, superant les previsions
inicials. La ràtio de liquiditat del

L’entitat ha incrementat un 33% la
plantilla i està desenvolupant un
ambiciós pla de transformació.
El banc es mostra especialment
orgullós dels projectes socials,
com el suport a ASSANDCA i a la
Federació de Bàsquet d’Andorra.

Grup ha superat les exigències
reguladores del mercat amb un
54,46%, així com també ho ha
fet la seva ràtio de solvència,
amb un 31,19%. Alhora, aquest
primer any ha vist néixer la
col·laboració amb BlackRock, la
gestora d’actius més gran del
món. Aquest acord ha permès
augmentar la cartera de serveis
amb quatre propostes úniques i
diferenciades. En aquest sentit,
el
banc
segueix
el
desenvolupament
tecnològic
necessari per oferir una
plataforma que permeti gaudir
d’una atenció personalitzada en
qualsevol moment. A més,
l’entitat
s’ha
mostrat
especialment orgullosa de la
consolidació i de l’increment de
la plantilla laboral en un 33% i

dels projectes d’integració, com
ara l’acollida de 22 universitaris
del país durant el període
d’estiu. En la vessant social,
l’entitat ha posat de manifest la
seva voluntat de seguir donant
suport a projectes de país com
els
desenvolupats
per
l’Associació Andorrana Contra
el Càncer i la Federació
Andorrana de Bàsquet.
En referència a Vall Banc
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.
Podeu trobar més informació
sobre Vall Banc i l’activació
progressiva dels seus serveis a
www.vallbanc.ad.

