NOTA DE PREMSA

Crèdit Andorrà es confirma com a primer banc d’Andorra en
el rànquing Top 1000 que elabora The Banker sobre la
base de la capitalització de les entitats financeres
El Grup rep el reconeixement de la publicació financera per
la seva capitalització, que assoleix la xifra de 593 milions de dòlars
de Tier 1 Capital
Andorra la Vella, 29 de juliol de 2012. Crèdit Andorrà, el grup financer líder d’Andorra,
es reafirma com el primer banc d’Andorra en l’estudi de la prestigiosa revista
financera The Banker del grup Financial Times. L’entitat continua al capdavant dels
bancs andorrans en el rànquing Top 1000, que elabora anualment aquesta publicació,
cosa que el confirma com a banc de referència al Principat d’Andorra i el situa en una
excel·lent posició dins l’entorn internacional.
El Top 1000 dóna a conèixer anualment la llista dels 1.000 primers bancs del món en
funció de la seva fortalesa financera, avaluada principalment per la capitalització de
cada banc. En aquest rànquing, el sector financer andorrà està representat per dues
entitats. Crèdit Andorrà ocupa la posició 757 a escala global i el número 1 d’Andorra,
amb un Tier 1 Capital de 593 milions de dòlars. El segon banc està a la posició 891,
amb un Tier 1 Capital de 395 milions de dòlars.
El rànquing general mundial l’encapçala Bank of America, seguit d’altres entitats com
ara JP Morgan, HSBC, Citigoup, Wells Fargo, Bank of China, BNP Paribas o Banco
Santander. La classificació bancària de The Banker es troba entre les més valorades
en el sector i a escala internacional, per la seva tasca d’avaluació de les fortaleses
financeres de les diferents entitats.
Els resultats de Crèdit Andorrà de l’exercici 2011 ratifiquen la solidesa i la solvència de
l’entitat malgrat la complicada situació econòmica i financera internacional i evidencien
una elevada capacitat de resistència per fer front a un empitjorament dels escenaris de
risc.
El Grup Crèdit Andorrà
Crèdit Andorrà és el grup financer líder d’Andorra. Disposa de la xarxa d’oficines més
àmplia del país i d’una plantilla integrada per 609 professionals, 411 dels quals
treballen al Principat . L’entitat gestiona un volum de negoci de 13.199 milions d’euros
(2011) i és líder del sector en recursos propis, recursos gestionats, volum de negoci,
inversió creditícia i beneficis.
L’agència internacional Fitch Ratings ha atorgat a Crèdit Andorrà una qualificació a
llarg termini A- i a curt termini F2, una valoració mantinguda en la darrera revisió del
mes de juny de 2012, fet especialment significatiu atesa la conjuntura econòmica i
financera internacional actual.
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Crèdit Andorrà presta serveis de banca comercial i de banca privada, que
complementa amb altres línies de negoci que s’ofereixen des del Grup, com les
assegurances o la gestió d’actius a escala internacional. Crèdit Andorrà es troba en un
procés d’expansió que l’ha dut a ser present també a Espanya, Suïssa, Luxemburg,
EUA, Mèxic, Panamà i l’Uruguai.
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