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ECONOMIA

Vall Banc estrena nou col·laborador: BlackRock
• L’entitat andorrana
dorrana ofereix als
a seus clients
noves carteres d'inversió construïdes utilitzant
l’assignació d'actius de BlackRock.

V

all Banc, SAU, ha anunciat aquesta setmana
una col·laboració amb el gestor d’actius més
gran del món, BlackRock.
BlackRock L’acord entre
ambdues entitats s’estrena amb la posada
en marxa de quatre carteres innovadores d’inversió
construïdes per l’equip de Vall Banc utilitzant
l'assignació d'actius de BlackRock.
L’entitat andorrana ha destacat el seu objectiu de
convertir-se en ell banc més prestigiós d'Andorra
oferint als seus clients solucions a mida que
impliquin la protecció i el creixement seus actius. Un
pas més cap a aquest objectiu serà la digitalització
completa dels seus productes i dels seus serveis.

• En el futur el banc oferirà accés integral a
eines de gestió i nous serveis

institucionals a través de BlackRock Solutions. El 31
de desembre de 2016, l'empresa comptava amb
aproximadament 13.000 empleats a 30 països i una
presència important en els mercats globals, incloent
Amèrica del Nord i del Sud, Europa, Àsia, Austràlia,
Orient Mitjà i Àfrica. Per obtenir informació
addicional, si us plau visiteu el lloc web de la
companyia a www.blackrock.com/corporate
.blackrock.com/corporate.

El conseller delegat de Vall Banc, Christoph Lieber,
ha comentat: "Anar ‘un pas més enllà’ en els serveis i
les noves tecnologies, aquest és el nostre compromís
compromí
amb els clients. Molt aviat no només es beneficiaran
de productes d'inversió a mida i personalitzats,
personalitzats sinó
que també tindran a disposició eines de primera
classe i un gran expertise internacional. Així és com
volem impulsar la banca privada cap al futur".
futur
Sobre BlackRock
BlackRock és un líder global en la gestió d'inversions,
gestió de riscos i serveis d'assessorament per a
clients institucionals i minoristes. El 31 de desembre
de 2016, AUM de BlackRock va ser US $ 5,1 bilions.
BlackRock ajuda als clientss de tot el món a assolir els
seus objectius i superar les dificultats amb una
gamma de productes que inclouen comptes
separats, fons mutus, iShares® (fons negociats en
borsa) i altres vehicles d'inversió col·lectiva.
BlackRock també ofereix la gestió de riscos,
r
els
serveis del sistema d'assessorament d'inversió i
d'empresa a una àmplia base d'inversors

Sobre Vall Banc
Vall Banc és un banc andorrà fundat el juliol del 2015
i adquirit per JC Flowers el juliol del 2016. En els
últims mesos, l’entitat ha iniciat un pla de
transformació integral per seguir millorant la seva
posició all mercat, els seus rendiments i, per sobre de
tot, l’oferta vers els seus clients. Per més informació
i aprofundiment els la constant posada en marxa de
nous serveis, no dubtis en visitar www.vallbanc.ad.

Informació important
Els models de carteres de BlackRock que Vall Banc Fons, SAU utilitza per crear les seves carteres es basen en determinades assumpcions, i BlackRock no ha tingut en compte la idoneïtat del contingut dels
seus models de carteres respecte a les necessitats, els objectius i les toleràncies de riscos
riscos individuals de tots els inversors. Per tant, els models de carteres de BlackRock tenen només finalitats informatives i no
constitueixen cap assessorament sobre inversions ni cap oferta de venda o sol·licitud
sol licitud d'oferta de compra dels valors descrits en els models de carteres esmentats. Els models de carteres de BlackRock consten
cons
en la seva totalitat de productes de BlackRock i no s'han preparat tenint en compte tots els valors i tots els productes que poden
den estar a l'abast en els mercats de manera general.
BlackRock® és una marca comercial registrada de BlackRock, Inc. i les seves filials (“BlackRock”) i s'utilitza amb llicència. A més, BlackRock no està afiliat a Vall Banc Fons, SAU ni a les seves filials.
filial BlackRock
no fa cap declaració ni ofereix cap garantia sobre la conveniència d'invertir en cap producte o servei ofert per Vall Banc Fons,
Fons, SAU o alguna de les seves filials. BlackRock no té cap obligació ni responsabilitat
respecte a les transaccions, ell màrqueting, la comercialització o la venda de cap producte o servei ofert per Vall Banc Fons, SAU o alguna de les seves filials,
filials, i BlackRock no té cap obligació envers cap client de
Vall Banc Fons, SAU i les seves filials.

