Un dels millors equips gestors de fons del sector, Kersio, reforça la proposta
de Wealth Management de Vall Banc



Vall Banc consolida la seva proposta de serveis gràcies a la col·laboració amb reputats
especialistes de diversos àmbits. L’últim en iniciar el camí amb l’entitat andorrana és l’equip
de Kersio, liderat per Walter Scherk.

Escaldes-Engordany, 6 d’Agost del 2018. El prestigiós grup de gestió espanyol posa el seu coneixement
al servei de l’entitat andorrana per ampliar i millorar els instruments a disposició dels seus clients. La
seva firma ja està present al Vall Banc Fons Kersio, FI una nova eina dissenyada per a inversors amb un
nivell de tolerància al risc moderadament elevat que estiguin interessats en tenir exposició a actius de
renda variable europea i global.
La incorporació de l’equip de Kersio al potencial de Vall Banc va un pas més enllà d’ampliar la proposta
concreta de l’entitat ja que s’afegeix tot el coneixement del grup de gestors espanyols més coneguts
financerament, i reforça les capacitats d’assessorament en inversions del Grup.

Noms i cognoms
Walter Scherk és llicenciat en Administració d'Empreses per la Universitat de Harvard i en Enginyeria
Industrial per la Universitat Politècnica de Barcelona. Entre altres posicions, va ser Director General de
Ahorro Corporación gestión, el quart gestor d'actius a Espanya, i del que el Wall Street Journal va
reconèixer com entre els millors equips d’analistas d'Europa. També va ser sots-director general a la
Borsa de Barcelona i professor de finances a l'IESE Business School de Barcelona.
Vivian Scherk, Llicenciada en Ciencias de la Información i MBA per IESE, ha sigut directora financera a
JG Ingenieros i gestora del family office de la seva família.
Alberto Carrasco es llicenciat en Administración y Dirección de Empresas i MBA per Esade, va ser analista
senior durant mes de 8 any a Strategic Investment Advisors (SIA Funds), i havia treballat en consultoria
estratègica (Oliver Wyman) i private equity (Inversiones Hemisferio y Riva y Garcia).
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