NOTA DE PREMSA
Reconeixement internacional del grup Financial Times a la gestió financera

Crèdit Andorrà guanya per setena vegada el premi
Banc de l’Any d’Andorra que atorga ‘The Banker’
La revista del grup Financial Times ha destacat la sòlida trajectòria del banc, el
seu lideratge a Andorra, la seva fortalesa financera i l’expansió internacional
Andorra la Vella, 3 de desembre de 2010. El 2010, per setena vegada en els darrers nou
anys, la revista internacional The Banker del grup Financial Times ha tornat a reconèixer la
tasca portada a terme pel Grup Crèdit Andorrà atorgant-li el premi al millor Banc de l’Any
d’Andorra. El president del Consell d’Administració de Crèdit Andorrà, Antoni Pintat, i el
conseller delegat del banc, Josep Peralba, van recollir ahir el premi a Londres.
El jurat de The Banker ha destacat la posició de lideratge de Crèdit Andorrà al mercat
andorrà, els bons resultats del Grup, la sòlida trajectòria, l’expansió internacional que està
duent a terme el Grup i la fortalesa financera de què gaudeix. Aquesta sòlida trajectòria
ha permès el creixement sostingut de l’entitat tot i la crisi global, que afecta especialment el
sector financer. The Banker també ha reconegut el nivell de consolidació assolit per l’entitat,
l’adaptació de Crèdit Andorrà als estàndards internacionals més estrictes i la implicació
social a l’hora d’aplicar una política de responsabilitat social corporativa de llarga tradició.
En l’atorgament del premi, The Banker ha posat de rellevància el lideratge de Crèdit
Andorrà al Principat d’Andorra i els bons resultats de l’any 2009, entre els quals
destaquen el fet de liderar el sector en fons propis, recursos gestionats, volum de negoci,
total d’actius, inversió creditícia, solvència i beneficis. The Banker ha posat de rellevància el
manteniment de la quota de mercat de l’entitat (disposa del 36,43% de quota pel que fa a
volum de negoci). També ha destacat que la fortalesa de Crèdit Andorrà es posa de manifest
en el TIER1, que és de 19,61%, i en les ràtios de solvència i de liquiditat, d’un 23,45% i d’un
71,06%, respectivament. La solvència de Crèdit Andorrà supera àmpliament la mitjana dels
bancs europeus i nord-americans.
L’any 2009 també ha estat un any clau en el procés d’internacionalització de Crèdit
Andorrà. The Banker ha ressaltat els esforços continuats per consolidar el projecte
internacional del Grup, en particular a l’Amèrica Llatina, “una regió prometedora per al
creixement futur’”, segons han expressat. L’expansió a l’Amèrica Llatina se suma a d’altres
iniciatives en el mercat europeu, en el qual s’ha enfortit l’activitat en gestió d’actius i
assegurances. Crèdit Andorrà és un Grup de serveis financers present a Andorra, Espanya,
Suïssa, Luxemburg, Mèxic, Panamà i Uruguai.
En el moment del lliurament del guardó, el conseller delegat, Josep Peralba, va manifestar
que “un cop més, ser aquí és un reconeixement a l’esforç fet pel conjunt de persones
que formen part de Crèdit Andorrà i que han fet que el Grup creixi i sigui vist
internacionalment com una entitat capdavantera a Andorra, fortament solvent i
capitalitzada. Aquest reconeixement i la confiança que dia a dia i any rere any han
dipositat en Crèdit Andorrà els nostres clients són la ratificació que l’estratègia
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seguida per l’entitat va en la bona línia, i que seguim avançant amb responsabilitat,
excel·lència i vocació de servei al client. Un any més, volem compartir aquest guardó
amb els nostres clients i amb tot l’equip humà del Grup Crèdit Andorrà. Som on som
gràcies, sobretot, a la confiança que ens fan els nostres clients i a l’esforç i la
dedicació dels nostres empleats”.
Des de l’any 2002, Andorra va entrar a la llista de països que són analitzats pels experts de
The Banker. Aquell mateix any, Crèdit Andorrà va optar i guanyar el premi. Des de llavors, ha
obtingut el premi Banc de l’Any d’Andorra el 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 i 2010.
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