Gerard Albà, un dels millors gestors d’actius del país,
nou director general de Vall Banc Fons
•
•

El grup Vall Banc reforça l’àrea d’inversions per afrontar un 2017 amb nombroses
novetats. Albà se suma a l’equip actual i permet seguir encarant el projecte de
transformació i creixement marcat per l’entitat.
El nou membre de l’equip directiu és un reconegut expert en anàlisi estratègica
d’inversions amb una àmplia experiència internacional en la gestió d’actius i fons
d’inversió.

Andorra la Vella, 11 de gener del 2017 – El grup Vall Banc segueix creixent i afrontant els
reptes de transformació i millora, així com d’ampliació del seu equip humà. Una de les últimes
incorporacions a l’equip és el nou director general i membre del Consell d’Administració de Vall
Banc Fons, Gerard Albà.
El nou integrant treballarà per tal d’enfortir l’estratègia de transformació que ha de permetre fer
de Vall Banc una entitat de referència. Tal com ha indicat el director general de Vall Banc Fons,
el banc, amb un equip expert i especialment motivat, ja està desenvolupant les noves eines i
els nous serveis per transformar-se en una entitat que acompanyi els clients en la preservació i
en el creixement del seu patrimoni, amb la qualitat, l’experiència i la innovació dels mercats
internacionals.
Amb la incorporació d’un dels millors professionals del país en el sector bancari, es garanteix la
màxima qualitat i eficàcia per als clients de Vall Banc. L’entitat, a més de posar de relleu la seva
trajectòria professional a escala internacional, en destaca també els mèrits acadèmics.
Albà compta amb una dilatada experiència internacional en els mercats financers, i en la gestió
d’actius i fons d’inversió. Ha ocupat els càrrecs de director general d’Asset Management, de
president i conseller delegat d’Andbank Wealth Management a Espanya, de president del
Consell d’Administració d’Asset Management a Luxemburg, així com de responsable global
d’Asset Management, entre d’altres càrrecs executius. Es tracta d’un reconegut i prestigiós
financer del país, expert en la gestió d’inversions. Anteriorment, havia prestat els seus serveis
en una boutique especialitzada en inversions a Suïssa i, prèviament, havia ocupat el càrrec de
directiu de la Tresoreria de Caixa Penedès i Caixa Catalunya.
L’entrada del nou director general a Vall Banc Fons és un exemple més de la ferma aposta de
l’entitat per ampliar la plantilla amb professionals altament qualificats.

