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CRÈDIT ANDORRÀ, MILLOR GRUP D’ANDORRA EN BANCA
PRIVADA 2013

• El grup Financial Times inclou per primer cop la plaça financera
andorrana en els guardons de banca privada que atorga The Banker i
PWM anualment

Andorra la Vella, 31 d’octubre de 2013
El Grup Crèdit Andorrà, líder del mercat financer al Principat d’Andorra, ha guanyat el premi
al millor banc d’Andorra en banca privada el 2013, un guardó que atorga anualment el grup
Financial Times, a través de les prestigioses publicacions The Banker i PWM. Els Global
Private Banking Awards 2013 es van lliurar ahir a la nit durant la celebració d’una gala a
Ginebra, Suïssa, a la qual han assistit els màxims representants de Crèdit Andorrà i directius
de les principals firmes bancàries d’arreu del món.
El jurat de The Banker i PWM ha inclòs per primera vegada Andorra en aquests premis
internacionals de banca privada, en els quals estan presents les principals places financeres,
com Suïssa, Luxemburg i el Regne Unit. Així doncs, Crèdit Andorrà és el primer banc andorrà
a rebre aquesta distinció, que s’atorga a les entitats que ocupen un lloc destacat en les àrees
d'especialització i d’excel·lència en banca privada dins de la comunitat financera
internacional. El guardó reafirma la trajectòria sòlida de més de 60 anys en banca privada del
Grup.
El conseller delegat de Crèdit Andorrà, Josep Peralba, es va mostrar orgullós de la trajectòria
del Grup a l’hora de recollir el premi. Peralba va agrair a l’organització dels premis “el
reconeixement de la tasca que està duent a terme la plaça financera andorrana dins del
mercat internacional de banca privada” i va destacar l’honor que representa per al Grup
Crèdit Andorrà el fet que “som el primer banc d’Andorra guardonat en aquesta categoria, una
de les àrees en les quals el banc ha centrat els seus esforços en els darrers anys, tant dins
del país com també a l’exterior a través del procés d’internacionalització que estem duent a
terme”. Peralba va voler dedicar a tot l’equip humà del Grup i a tots els clients aquest guardó
que, com va dir “ens empeny a continuar treballant per oferir uns serveis boutique de Wealth
Management exclusius i independents, oferts per professionals experts que compten amb
anys d’experiència en el sector.”
La plataforma internacional del Grup, amb presència a 10 països, ha estat un element decisiu
per atorgar el premi a Crèdit Andorrà, ja que, segons ha destacat el jurat de The Banker i
PWM, la seva vocació internacional l’ha empès a créixer més enllà de les seves fronteres i
disposar d’una presència important a les principals places financeres europees i als mercats
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americans. El projecte de Wealth Management de Crèdit Andorrà presenta una proposta de
valor al client basada en serveis boutique i en una àmplia oferta d’inversió a escala global,
que permet l'accés dels clients als mercats internacionals i, per tant, als productes que millor
s'adapten a les seves necessitats. Seguretat, solvència, discreció, servei personalitzat,
professionalitat, independència i, com a valor central, l’orientació total al client són els valors
que defineixen l’estratègia de l’entitat.
L’experiència de més de 60 anys en banca privada i el lideratge del Grup Crèdit Andorrà al
país, han avalat la candidatura de l’entitat, que gaudeix d’unes sòlides ràtios de solvència
(17,80%) i de liquiditat (59,35%).
Altres reconeixements i qualificacions
A banda del reconeixement del grup Financial Times amb els premis Global Private Banking
Awards 2013, el grup editorial també ha classificat Crèdit Andorrà en la primera posició del
sector bancari andorrà en el rànquing Top 1000 internacional que elabora anualment la
revista The Banker (edició juliol 2013), una classificació duta a terme a partir de la
capitalització de les entitats financeres.
A més, el banc ha estat guardonat en set ocasions amb el premi Banc de l’Any d’Andorra
atorgat per The Banker (2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 i 2010).
Sobre el Grup Crèdit Andorrà
Crèdit Andorrà és el grup financer de referència a Andorra amb un volum de negoci gestionat
de 14.410 milions d’euros (xifres del 2012). El Grup ofereix serveis de banca comercial a
Andorra, i de banca privada i de gestió d’actius a escala internacional, que es complementen
amb altres línies de negoci, com són els productes i l’assessorament en el camp
assegurador. En l’actualitat, està present a Andorra, Espanya, Luxemburg, Suïssa, els Estats
Units, Mèxic, Panamà, Paraguai, Perú i Uruguai.
Fitch Ratings va mantenir el mes de juny passat les qualificacions a Crèdit Andorrà amb un
ràting a llarg termini A- i un a curt termini F2. La valoració de Fitch va posar en relleu el
lideratge del Grup en el sector financer del país, així com la seva solvència i fortalesa.
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