
	

	

L’AREB selecciona l’oferta de la firma d’inversió estatunidenca 

J.C. Flowers & Co per a l’adquisició de Vall Banc 

 
• L’oferta ha estat seleccionada, entre altres criteris, per l’experiència 

internacional de l’inversor, el seu compromís amb el desenvolupament del 
negoci bancari a Andorra i la seva proposta de generació de valor. 
 

• Així mateix, el Consell de l’AREB ha aprovat la Resolució que permetrà la 
posada en marxa de Vall Banc, a l’instrumentari la seva capitalització i el 
traspàs ordenat de clients lícits, actius i passius de BPA a la nova entitat. 

 
Andorra la Vella – 21 d’abril del 2016. El Consell d’Administració de l’Agència 
Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) ha acordat avui seleccionar la 
firma d’inversió estatunidenca J.C. Flowers & Co. com a adquirent de Vall Banc per 
un preu total de fins a 29 milions d’euros. L’acord es formalitzarà definitivament els 
propers dies, conforme s’ultimin els detalls formals pendents. 

L’oferta vinculant de la firma d’inversió estatunidenca, que inclou un 
desemborsament inicial al formalitzar-se la compravenda i una sèrie esglaonada de 
pagaments vinculats a l’evolució del negoci, ha estat considerada la més adient 
després d’una estricta avaluació de les condicions proposades a cadascuna de les 
ofertes presentades després del procés públic de subhasta competitiva dut a terme 
durant els últims mesos per l’AREB. 

La proposta seleccionada reuneix tots els requisits exigits: optimitza l’ús dels 
recursos públics, ofereix bones perspectives de continuïtat de negoci per a Vall 
Banc, els seus clients i els seus empleats, a més de garantir l’adopció de les millors 
pràctiques de negoci i de compliment normatiu, fruit de la dilatada experiència de 
J.C. Flowers & Co en la gestió d’entitats financeres. Amb aquesta decisió es dona 
un pas definitiu en el procés de venda liderat per Key Capital Partners  i assessorat 
pel bufet CMS Albiñana y Suárez de Lezo. 

“Aquesta oferta dona compliment punt per punt al pla de resolució de Banca 
Privada d’Andorra, (BPA) que es va aprovar el juny del 2015. En particular, 
protegeix els interessos dels clients lícits de l’entitat, assegura la viabilitat de Vall 
Banc i demostra l’interès dels inversors internacionals pel país, el que al seu torn 
certifica la bona salut del sistema financer andorrà”, comenta Albert Hinojosa, 
president de l’ AREB.  

S’ ha informat de la decisió al Ministeri de Finances i a la Comissió Especial de 
Vigilància i Prevenció del Risc per a l’Estabilitat Financera. Així mateix, s’ha 
sol·licitat una compareixença de l’AREB al Consell General d’acord amb l’article 
44.2 de la Llei 8/2015 del 2 d’abril, de mesures urgents per a implantar 
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mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries. Finalment, aquesta 
decisió queda supeditada a l’autorització definitiva de l’Institut Nacional Andorrà de 
Finances (INAF). 

 

Traspàs de clients lícits, actius i passius a Vall Banc  

De forma paral·lela, i en estricta aplicació de la Llei 8/2015, el Consell 
d’Administració de l’AREB ha aprovat avui la Resolució per la que s’estableixen les 
bases i condicions pel traspàs ordenat de clients lícits, actius i passius de BPA a 
Vall Banc. 

Concretament, a partir de l’anàlisi dels resultats presentats per PwC, després del 
minuciós procés independent de revisió realitzat durant els últims 12 mesos, 
l’AREB ha determinat els clients de BPA que a data d’avui poden ser traspassats a 
la nova entitat per complir amb totes i cadascuna de les exigències i estàndards 
exigits per la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del 
terrorisme. 

D’aquesta manera, els clients considerats “traspassables”, que constitueixen la 
gran majoria dels antics clients de BPA, veuran traspassats els seus comptes a Vall 
Banc en unes setmanes, el que els permetrà recuperar la normalitat de forma 
progressiva, després d’un any amb restriccions operatives. 

Els comptes dels clients considerats “no traspassables”, això és, aquells que 
encara no han superat en procés de revisió, es mantindran a BPA, al menys de 
forma transitòria. Aquests clients podran ser traspassats més endavant, sempre 
que acreditin que són aptes per formar part de la nova entitat per complir amb els 
requeriments de prevenció de blanqueig i finançament del terrorisme. Tots aquells 
comptes susceptibles de ser reportats com a sospitosos a les autoritats quedaran 
bloquejats a BPA, que informarà a les autoritats competents, en compliment d ela 
legislació andorrana vigent. 

Mitjançant comunicacions tant genèriques com personalitzades, BPA notificarà als 
seus clients la seva situació, convidant-los a que es posin en contacte amb la seva 
entitat en properes dates per informar-los personalment del resultat de l’anàlisi dels 
seus respectius comptes. 

 

 

Absorció de pèrdues de BPA i capitalització de Vall Banc 

D’altra banda, les decisions adoptades a la Resolució suposen l’absorció de les 
nombroses pèrdues de BPA segons l’acord sobre la valoració negativa de l’entitat, 
adoptat pel Consell d’Administració de l’AREB el 17 de juliol del 2015, que la 
xifrava en -103 milions d’euros, mitjançant l’amortització total del capital de l’entitat, 
els instruments híbrids (preferents) i el deute subordinat en els termes previstos a 
l’article 36 de la Llei. 
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De la mateixa manera, la Resolució aprovada preveu un augment del capital social 
de Vall Banc de 27 milions d’euros mitjançant l’emissió de noves accions que seran 
subscrites per l’AREB mitjançant  els fons disponibles del FAREB, el que elevarà 
fins els 30 milions d’euros per complir amb les exigències regulatòries sobre capital 
mínim establert per la legislació andorrana en matèria d’entitats financeres. 

 

 

Sobre de J.C. Flowers & Co. 

	
J.C. Flowers & Co. és una firma privada d’inversió dedicada a invertir en el sector 
financer al món sencer. Fundada el 1998 J.C. Flowers & Co. ha invertit gairebé 
15.000 milions de dòlars, incloses les inversions conjuntes, en 44 companyies a 15 
països. J.C. Flowers & Co inverteix en un ampli espectre d’operacions i sectors, 
entre ells banca, assegurances, reassegurances, valors, serveis, gestió d’actius i 
finançament. Amb prop de 7.000 milions de dòlars en actius gestionats, J.C. 
Flowers & Co. posseeix oficines a Nova York i Londres.  

 

 

 
 
 


