J.C. Flowers i Vall Banc reforcen el procés de creixement amb la
designació de Richard Carrión com a President i Michael Christner com a
CEO de l’entitat
•
•

•

Lieber completa l’aposta de l’entitat incorporant-se al Consell d’Administració com a
vice-president.
El fins ara president del Consell d’Administració de Vall Banc i director general de J.C.
Flowers, Michael Christner, serà l’encarregat d’impulsar l’avanç de l’entitat establert
pel Pla Estratègic vigent.
Richard Carrión encapçalarà el Consell d’Administració, reforçant alhora l’aposta de
J.C. Flowers per l’entitat andorrana.

Escaldes-Engordany 02 d’Octubre del 2017. El Consell d’Administració de Vall Banc ha
aprovat la designació de Richard Carrión com a nou president de l’entitat, i Michael Christner
com a Conseller Delegat. L’entitat seguirà reforçada amb el nomenament també de Christoph
Lieber, com a nou Vicepresident del Consell d’Administració. Aquests canvis permeten reforçar
el procés de transformació que està desenvolupant Vall Banc i s’evidencia el compromís de J.C.
Flowers amb l’entitat andorrana.
A l’espera de la ratificació de la decisió per par de l’Institut Nacional Andorrà de Finances
(INAF), Vall Banc ha posat en relleu la seva satisfacció de poder incorporar encara més
expertise al projecte de realització del banc. En aquest sentit, Richard Carrión presideix, des de
fa uns mesos, la Junta de Directors del Banco Popular North America, havent estat CEO de
Popular Inc i Banco Popular de Puerto Rico durant gairebé 30 anys. Actualment és membre del
Comitè Olímpic Internacional (COI), on va dirigir la comissió de finances. És llicenciat de la
Wharton School of Finance and Commerce i té un Màster en Gestió de Sistemes d’ Informació
del Massachusetts Institute of Technology (MIT).
D’altra banda, Michael Christner, fins ara president del Consell d’Administració de Vall Banc,
també ocupa el càrrec de director general de J.C. Flowers & Co a més de ser membre del
Consell de Supervisió de NIBC Holding. Abans d'incorporar-se a J.C. Flowers a l’any 2007, havia
desenvolupat càrrecs de responsabilitat a la divisió Financial Institutions Group de Morgan
Stanley a Londres del 2000 al 2007. Christner va estudiar Administració d'Empreses i Ciències
de la Programació Aplicada a la Universitat de Colònia, on va obtenir una beca de la German
National Scholarship Foundation.
Per la seva banda, el fins ara Conseller Delegat de Vall Banc, passarà a formar part del Consell
d’Administració amb la voluntat de seguir vetllant per la visió de futur i l’estratègia de l’entitat.
Lieber ha estat CEO del St.Galler Kantonalbank Deutschland AG i ha tingut càrrecs de
responsabilitat a UBS en diversos anys. A més, fa uns mesos va ser designat co-CEO de Lunis
Vermögensmanagement, també propietat de J.C. Flowers.

Aquesta reorganització suposa un pas més en la consolidació del projecte de convertir Vall
Banc en una entitat de referència de Banca Privada a Andorra. La nova estructura seguirà amb
el full de ruta establert per oferir un bon servei al client mitjançant les millors col·laboracions
d’àmbit internacional, apostant per les noves tecnologies al servei del client i mantenint el
compliment dels estàndards internacionals en compliment normatiu.

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 últims 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.

En referència a J.C. Flowers & Co.

JCF és una de les principals firmes d’inversió privada al món dedicada a invertir al sector de
serveis financers. Fundada al 1998, la firma ha invertit prop de 15.000 milions de dòlars de
capital, incloses inversions, a 50 institucions financeres de 17 països. JCF inverteix a una àmplia
gamma d’operacions i sectors, com banca, assegurances i reassegurances, valors, serveis i
gestió d’actius, així com finançament especialitzat. Amb prop de 7.000 milions de dòlars en
actius gestionats, JCF posseeix oficines a Nova York i Londres. Per a més informació, visiti
jcfco.com.

