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FITCH CONFIRMA EL RÀTING DE CRÈDIT ANDORRÀ A BBB
AMB PERSPECTIVA ESTABLE I AVALA LA SOLIDESA FINANCERA
DEL BANC
• L’agència destaca el lideratge del banc al mercat andorrà i l’estratègia de creixement
focalitzat i rendible a escala internacional
Andorra la Vella, 17 de maig de 2019
L’agència de qualificació Fitch Ratings ha confirmat a Crèdit Andorrà el ràting a llarg termini
BBB, amb perspectiva estable, i el ràting a curt termini F3, una qualificació que reflecteix la
fortalesa financera del banc.
Fitch ha destacat la posició de lideratge de Crèdit Andorrà al mercat andorrà i una presència
internacional en banca privada que qualifica d’adequada i rendible. L’agència ha posat de
manifest la resiliència de l’entitat en la generació de beneficis.
El banc ha consolidat el 2018 la posició de lideratge de la plaça financera andorrana en
termes de benefici, així com de volum de negoci al país, fet que també recull la qualificació
de Fitch. Els eixos vertebradors de l’exercici han estat l’optimització de l’eficiència en
l’estructura, els processos i la gestió; el servei i la proximitat al client amb una oferta
diferencial; la innovació en tecnologia i digitalització, i l’impuls del govern corporatiu.
La confirmació de la qualificació posa en relleu la consolidació del model de negoci de Crèdit
Andorrà, amb una estratègia equilibrada enfocada a oferir serveis de banca comercial al
país, i de banca privada i gestió d’actius tant a Andorra com a escala internacional. Fitch ha
remarcat el manteniment de l’estratègia internacional en el creixement focalitzat, amb
l’objectiu de treballar per l’eficiència i la rendibilitat.
Pel que fa a la solvència, l’agència ha posat de manifest l’adequada capitalització del banc.
També ha destacat l’elevat compromís i l’estratègia traçada per mantenir unes elevades
ràtios de solvència. En aquest sentit, el banc compta amb una ràtio de solvència phased-in
del 15,98%.
Fitch ha senyalat l’estabilitat econòmica del sector i la fortalesa de l’entorn regulador del
sistema financer en línia amb els estàndards europeus, especialment amb la introducció a
principi del 2019 de la regulació bancària de Basilea III.
Xavier Cornella, conseller executiu i director general de Crèdit Andorrà, ha destacat que «la
qualificació de Fitch avala la feina duta a terme d’adequació al nou entorn bancari i regulador
en què es troba immers el sector, tant a escala global com a Andorra en particular, amb
l’adaptació a la normativa NIIF i Basilea III i l’aplicació del pla de transformació organitzativa i
del negoci per fer front als reptes de futur amb la màxima competitivitat».
Fitch Ratings

www.creditandorra.ad

nota de premsa 17/05/2019
2/2

PER A MÉS INFORMACIÓ

Crèdit Andorrà
Comunicació Corporativa
press@creditandorragroup.com
Tel.: +376 88 86 35 / +376 88 82 78
www.creditandorragroup.com/ca/sala-de-comunicacio

Fitch Ratings

www.creditandorra.ad

