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Vall Banc signa el compromís dels Principis per a la
inversió responsable (PRI) de les Nacions Unides
•

Vall Banc ha signat els anomenats Principles for Responsible Investment de les Nacions Unides (PRI en anglès)
amb la PRI Association, entitat que supervisa el programa, com a compromís de complir els criteris de
respecte ambiental, social i de bon govern corporatiu (ASG).

•

Es tracta de sis regles essencials que el banc es compromet a seguir com a marc d’inversió responsable i que
les Nacions Unides fixen basant-se en el fet que s’actuï d’acord amb el millor interès dels inversors minoristes
i institucionals, dels mercats financers, de l’economia, del medi ambient i de la societat en general.

V

all Banc ha signat els anomenats Principles for Responsible Investment (PRI
en anglès) de les Nacions Unides, com a compromís de posar en pràctica
un marc d’inversió responsable per complir amb els criteris de respecte
ambiental, social i de bon govern corporatiu (ASG).

Es tracta de sis regles bàsiques de les Nacions Unides que Vall Banc es compromet
a complir i que es basen en el fet d’actuar d’acord amb el millor interès dels
inversors minoristes i institucionals, dels mercats financers, de l’economia, del medi
ambient i de la societat en general. Els signataris, més de 1.750 entitats de més de
50 països que representen uns 70 bilions de dòlars, contribueixen al
desenvolupament d’un sistema financer global més sostenible.
Així, Vall Banc ha fet públic recentment que ofereix un fons de renda fixa mixta
internacional, anomenat Return & Conscience, que compleix aquests criteris
internacionals de sostenibilitat i de cura de l’entorn i, per tant, els criteris d’inversió
sostenible fixats per la PRI Association i que respecten els pilars de sostenibilitat financera ASG (ambientals, socials i
de bon govern corporatiu). Aquest fons compleix amb les exigències que marquen els principis signats per Vall Banc
amb la PRI Association que repercuteixen en entitats socials andorranes.
Els sis Principis d’inversió responsable són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Incorporarem qüestions ASG en l'anàlisi d'inversions i en els processos de presa de decisions.
Serem propietaris actius i incorporem qüestions en matèria d’ASG en les nostres polítiques i pràctiques de la
propietat.
Demanarem que les entitats en què invertim facin una divulgació apropiada sobre les qüestions d’ASG.
Promourem l'acceptació i la implementació dels Principis dins de la indústria d'inversió.
Treballarem junts per millorar la nostra efectivitat en la implementació dels Principis.
Cada un de nosaltres ha d'informar sobre les nostres activitats i el seu progrés per a la implementació dels
Principis.
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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.

