Christoph Lieber explica el projecte
de transformació de Vall Banc a les patronals

o El director general del banc ha desvetllat els eixos del nou projecte de Vall Banc per
esdevenir, en pocs mesos, una entitat bancària de referència a Europa
o Lieber ha informat de la propera signatura d’un acord amb una de les empreses
referents mundials que permetrà potenciar els serveis de Vall Banc.

Escaldes-Engordany, 10 de novembre del 2016 – El conseller delegat de Vall Banc,
Christoph Lieber, s’ha reunit aquests últims dies amb les juntes directives de la Confederació
Empresarial Andorrana (CEA) i la Cambra de Comerç Andorrana i ha demanat també cita a
altres entitats representatives del país com l’EFA, per explicar els eixos bàsics del projecte de
transformació del banc. Lieber ha indicat que Vall Banc està en un procés de transformació
per esdevenir, en pocs mesos, una entitat de referència a Europa. El projecte situarà l’entitat
en el mateix nivell que els homòlegs suïssos o anglesos i oferirà una amplitud i magnitud de
serveis equiparable a les entitats de referència mundial.
Per aconseguir-ho, l’entitat comptarà amb el recolzament d’una de les empreses
internacionals més reconegudes mundialment que enfortirà cada una de les peces de la
cadena de valor de Vall Banc. Mitjançant aquesta col·laboració s’obrirà les portes a les
millors eines per assessorar i obtenir oportunitats en la gestió d’actius, en l’anàlisi del mercat
i també en la informació vers el client que es completarà amb una gran plataforma
d’operacions. Més enllà d’aquesta decidida potenciació del servei, Vall Banc es fomentarà en
la digitalització dels processos mitjançant les noves tecnologies i en el compliment normatiu.
Així, la potència d’aquest projecte el farà un model a seguir per a altres bancs.
En la trobada empresarial també s’ha posat en relleu que Vall Banc és un dels bancs millor
capitalitzats d’Europa i amb alts índex de liquiditat. “Per ser un banc segur, has d’estar ben
capitalitzat, has de complir normativament i has de tenir un bon model de negoci. Nosaltres
ho tenim tot”, ha indicat.
Alhora, Lieber s’ha mostrat il·lusionat en poder afegir el gra de sorra per canviar la percepció
que, des de fora, s’ha tingut d’Andorra afegint que “Volem ser un ambaixador de la plaça
financera del país i que els estranger vegin fins a quin punt hi ha oportunitats al país”.

