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Vall Banc impulsa l’impact investment amb el
Return&Conscience


L’entitat, a més d’invertir en projectes sostenibles, cedirà part de la comissió de gestió a entitats
solidàries del país amb l’oferta d’un servei bancari únic a Andorra.



El banc es mostra especialment orgullós de la confiança dipositada per l’Associació Contra el Càncer
d’Andorra (ASSANDCA), l’ Associació de Diabètics d'Andorra (ADBA), Associació de trasplantats i donants
d'Andorra (ATIDA), Associació de persones amb diversitat Funcional d’Andorra (AMIDA)

V

all Banc ha fet pública aquesta setmana, una nova línia
d’especialització en la seva oferta de serveis: la
rendibilitat sostenible. L’entitat, que s’ha marcat com a
objectiu convertir-se en un referent en aquest àmbit, ho
ha fet amb el llançament d’un nou producte d’inversió sostenible
anomenat Return&Conscience.
El fons de renta fixa mixta internacional està dirigit a un inversor
de perfil conservador que segueix i observa les tendències
internacionals de sostenibilitat i cura de l’entorn. Aquesta
inversió s’ajusta als criteris d’inversió sostenible fixades per PRI
Association, impulsat per la UNEP Finance Initiative i les Nacions
Unides Global Compact, que respecten els pilars de sostenibilitat
financera de ASG (Ambiental, Social i de Govern corporatiu). Tot
això, combinat amb els criteris i nivells d’exigència de gestió
d’actius amb les millors pràctiques, per tal d’aconseguir una
optimització en la cartera d’inversions per al client.
Vall Banc ofereix un producte únic i amb rendibilitat als clients
tot incidint en l’àmbit local. És per això que, a més d’assegurar
una inversió sostenible, també preveu destinar el que hagués
reportat la gestió d’aquests fons a diverses entitats locals
andorranes. Així, inicialment, aquesta acció es destinarà a
afavorir projectes de l’Associació Contra el Càncer d’Andorra
(ASSANDCA), l’ Associació de Diabètics d'Andorra (ADBA),
Associació de trasplantats i donants d'Andorra (ATIDA), Associació de persones amb diversitat Funcional d’Andorra
(AMIDA) i no es descarta que aquesta iniciativa es faci extensiva a altres col·lectius. En aquest sentit, Vall Banc
agraeix a les entitats citades anteriorment per aportar les seves iniciatives i sumar-se al projecte, un signe de
confiança que omple d’orgull al banc.
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“La nostra aposta per la sostenibilitat es reforça amb un fons amb visió d’ajuda internacional que, alhora, farem
que repercuteixi en l’entorn local” ha indicat el director general de Vall Banc Fons, Gerard Albà. “Estem treballant
per oferir encara més serveis en aquesta línia i creiem que iniciar amb un fons amb potencial de rendibilitat com
aquest, també pot arribar a convèncer inversors menys avesats a aquesta tipologia d’inversió”, ha indicat.
D'acord amb el Global Sustainable Investment Review de 2016, hi va haver 22.9 trilions de dòlars en actius
gestionats professionalment sota estratègies d'inversió responsable, el que representa un 26,3% del total d'actius
gestionats a tot el món i un increment del 25% des del 2014.

En referència a Vall Banc
Vall Banc és un banc andorrà fundat el juliol del 2015 i adquirit per J. C. Flowers el juliol del 2016. Els darrers
mesos, l’entitat ha iniciat un pla de transformació integral per seguir millorant la seva posició en el mercat, els seus
rendiments i, sobretot, l’oferta als seus clients. Per aprofundir en els detalls, no dubteu a visitar www.vallbanc.ad.

