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sobre
10è aniversari del fons Crediinvest Conferència
inversió en el mercat
americà
SICAV International Value
El fons té una trajectòria de rendiments consistents
i sostinguts en el temps

A càrrec de Robert Leininger
i Ralph Rocco, portfolio managers
de GAMCO Investors

El Crediinvest SICAV International Value celebra aquest any el 10è aniversari del seu llançament amb
una trajectòria sòlida de rendiments consistents i sostinguts en el temps, per sobre dels índexs de
referència. És un fons 100% renda variable que inverteix en empreses internacionals cotitzades en
qualsevol mercat, excepte l’espanyol i el portuguès.
A 29 d’agost de 2014, el fons ofereix una rendibilitat anualitzada d’un 8,4%, mentre que la del seu índex
de referència, l’MSCI World Euro, és d’un 4,6%. En termes de rendibilitats absolutes, el Crediinvest SICAV
International Value aconsegueix un rendiment d’un 123,2% enfront d’un 56,7% de l’índex de referència.
Evolució comparativa del rendiment del fons respecte de l’índex:

El Crediinvest SICAV International Value segueix la filosofia value investing que busca negocis comprensibles, ben gestionats i amb bones perspectives de generació de beneficis, el preu dels quals tingui un
descompte atractiu respecte de la seva valoració estimada. Aquesta filosofia és la que ha permès obtenir
rendiments consistents i sostinguts al llarg del temps.
Actualment, el fons té el màxim volum de patrimoni des del seu llançament. En concret, 626,2 milions
d’euros el 31/08/2014. És el fons comercialitzat a Andorra de més patrimoni.

Crèdit Andorrà organitza la conferència «Renda
variable americana: dues fórmules per invertir
amb èxit», a càrrec de Robert Leininger i Ralph
Rocco, portfolio managers de GAMCO Investors.
Els ponents explicaran el potencial de revaloració
del fons Crediinvest SICAV US American Value
i una estratègia d’inversió que permet treure
profit dels moviments de fusions i adquisicions
corporatives.
Crèdit Andorrà i GAMCO Asset Management
tenen signat un acord gràcies al qual GAMCO
assessora el banc en la gestió de les inversions
en renda variable en dòlars.
Dia i hora: 7 d’octubre, a les 19 h
Lloc: Crèdit Centre
Confirmació d’assistència: 88 88 88
Conferència en anglès amb traducció simultània

Nou programa «Estat Natural»
L’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) i Crèdit Andorrà
han editat el programa Estat Natural, una sèrie
audiovisual que dóna a conèixer, a través de 53
capítols temàtics breus, la riquesa del medi natural
andorrà. Els continguts dels reportatges han anat a
càrrec dels investigadors i col·laboradors del Centre

d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra
(CENMA) i expliquen els resultats de la recerca que
es duu a terme des d’aquesta institució sobre el
paisatge, els fenòmens naturals, el canvi global o la
diversitat biòtica i geològica del país, entre d’altres.
Els programes es poden veure per Andorra Televisió,

de dilluns a divendres, abans dels informatius del
migdia i de la nit, i també a Internet, a través de
les pàgines web corporatives i les xarxes socials de
les entitats promotores. Cada setmana es divulga
un capítol diferent. Les emissions acabaran el
setembre de 2015.
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Exposició d’art
La sala d’exposicions del Govern acull fins a l’11
de gener l’exposició «Benvingudes a casa vostra!
Les obres d’art patrimonials fora d’Andorra», una
mostra que reuneix obres d’art religiós, de diferents
èpoques, que van marxar d’Andorra durant la
primera meitat del segle XX i que actualment es
conserven al Museu Nacional d’Art de Catalunya
o en institucions públiques i privades d’Andorra.
Crèdit Andorrà és un dels patrocinadors de
l’esdeveniment i hi col·labora també amb la cessió
de la predel·la i la taula «L’aparició al mont Gàrgan»
del retaule de Sant Miquel de Prats, pertanyents al
fons d’art de Crèdit Andorrà.

32è Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació
Crèdit Andorrà
11/10
21 h

Andrea Motis & Joan Chamorro
Group amb l’ONCA
Auditori Nacional d’Andorra

12/10
12 h

El Sextet Romàntic
Església parroquial d’Ordino

17/10
21 h

Els Amics de les Arts
Auditori Nacional d’Andorra

19/10
12 h

Geronimo Stilton
amb Els Fantàstics i la Companyia
de la Fantasia
Auditori Nacional d’Andorra

24/10
21 h

Maria de Medeiros
Auditori Nacional d’Andorra

30/10
21 h

Luz Casal (entrades exhaurides)
Auditori Nacional d’Andorra

El Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit
Andorrà arriba aquest any a la 32a edició amb una
programació que apropa al públic la música actual
a través d’intèrprets sòlids, reconeguts i d’una gran
qualitat artística. En total seran sis concerts, que
tindran lloc durant el mes d’octubre. Les entrades
es poden adquirir a l’Oficina de Turisme d’Ordino i
a l’Oficina Nacional de Turisme d’Andorra la Vella.
Els preus oscil·len entre els 10 i els 30 euros.

Andorra’13: el país en xifres

Activitats per a la gent gran a L’espai

El mes d’octubre la Fundació Crèdit Andorrà ha
previst noves activitats a L’espai. Les persones
interessades en algun dels cursos poden fer la
inscripció al telèfon 86 80 25.
· 3/10 · 9 h
Ruta de senderisme guiada al Bony de les Neres
· 14/10 · De 16 a 17 h o de 17 a 18 h
Xerrada sobre envelliment saludable: «Com podem millorar la nostra qualitat de vida?»
· 21/10 · 16 h
Xerrada «La coexistència mil·lenària entre la natura
i l’home a la muntanya andorrana»
· Del 27/10 al 26/11
Dilluns i dimecres, de 10 a 12 h o de 17 a 19 h
Taller de smartphone i tauleta tàctil
· Del 28/10 al 13/11
Dimarts i dijous, de 10 a 12 h o de 17 a 19 h
Taller de Facebook

D’altra banda, la Fundació ha posat a l’abast
de tothom els continguts de tots els tallers
que s’han fet fins ara en el marc del programa
‘Envelliment saludable’ que es duu a terme
a L’espai, el centre social per a la gent gran.
S’han editat un seguit de guies que presenten
els temes que han tractat els diferents
professionals. Són publicacions pràctiques que
recullen molts exemples de menús, consells i
respostes a preguntes freqüents. Es poden
trobar al blog de L’espai:
www.lespai.fundaciocreditandorra.ad

Fira d’Andorra la Vella
Crèdit Andorrà participarà en la XXXVI Fira d’Andorra
la Vella, que tindrà lloc els dies 24, 25 i 26 d’octubre
a l’aparcament comunal del Parc Central. El banc
continua donant suport al teixit empresarial patrocinant l’espai on s’exposaran els automòbils de

l’AIVA. Un equip de gestors hi atendrà els visitants
per donar-los informació sobre productes i serveis
financers i sobre finançament per l’adquisició de vehicles. També s’oferiran activitats per als més petits i
se sortejaran forfets d’esquí de temporada.
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Unides per al Desenvolupament i en el qual Andorra
ocupa el lloc 37è. L’Andorra’13: el país en xifres es
publica en quatre idiomes (català, castellà, francès i
anglès) i ja està disponible a tota la xarxa d’oficines
del banc i al web www.creditandorra.ad. Inclou un
codi QR per a la descàrrega en dispositius mòbils.

Beques de postgrau

És la primera iniciativa que va
impulsar la Fundació Crèdit Andorrà
l’any 1988
La Fundació Crèdit Andorrà ha atorgat cinc noves
beques per a joves que volen cursar estudis de postgrau a l’estranger. Quatre dels becats en aquesta
convocatòria 2014-2015 faran màsters relacionats
amb el dret, l’educació, l’economia i la gestió ambiental, i el cinquè, un doctorat en psicologia.
El jurat de la convocatòria 2014-2015 ha reconegut els mèrits d’Ona Alay Coll, Sílvia Garcia Mandicó, Cristina Mumbardó Adam, Anna Rocamora
Fernández i Guillem Tudó Germà. L’entitat també
ha renovat per tercer any la beca del doctorand
d’edicions passades Xavier Fonoll Almansa.
El programa de beques és la primera iniciativa
que va impulsar la Fundació Crèdit Andorrà l’any
1988, conscient que la formació de les persones
és un element essencial per al progrés –social,
econòmic i cultural– de qualsevol societat. Amb
l’objectiu de contribuir a crear una societat oberta
i moderna com és l’Andorra actual, es va treballar
des del primer moment perquè l’educació fos motor generador de l’Andorra del futur. Des de l’inici
s’han atorgat 184 ajuts.

DL: AND-181-2007

Crèdit Andorrà ha editat Andorra’13: el país en xifres, una publicació que des del 1981 recull dades
relatives a demografia, economia, finances i administració pública, comerç i turisme, entre d’altres.
També inclou l’índex de desenvolupament humà,
un indicador elaborat pel Programa de les Nacions

