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Banc Sabadell amplia
la xarxa internacional
Després de l’adquisició de TransAtlantic Bank, al maig de 2007, i del negoci de banca privada de
BBVA a Miami, a l’abril de 2008, la compra de Mellon United National Bank, a Florida, és la
tercera operació corporativa que Banc Sabadell porta a terme en aquesta àrea
anc Sabadell ha ampliat
la seva xarxa internacional amb la compra del
100% del capital social del banc
Mellon United National Bank
(MUNB), de Florida, filial del
Bank Of New York Mellon,
quarta entitat financera dels
EUA.
L’adquisició de Mellon United National Bank representa
un pas important per enfortir la
plataforma operativa que Banc
Sabadell té a Florida, dins de
l’estratègia de desenvolupament del banc en un moment en
què sorgeixen oportunitats interessants en el mercat americà. Després de l’adquisició de
TransAtlantic Bank al maig de
2007 i del negoci de banca privada de BBVA a Miami a l’abril
de 2008, la compra de Mellon
United National Bank és la tercera operació corporativa que
Banc Sabadell porta a terme en
aquesta àrea.
Amb aquesta compra, Banc
Sabadell es convertirà en el sisè
banc local a Florida per volum
de dipòsits i pujarà deu llocs en
el rànquing d’entitats locals. Posicionat com un dels principals
bancs internacionals amb presència a South Florida, Banc Sabadell és una de les poques entitats que tenen capacitat de
prestar servei per al mercat local (empreses i professionals);
gestionar i estructurar operacions de project finance (‘finançament de projectes’) per a
grans empreses, i atendre clients
de banca privada internacional.
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Des de l’any 1993, Banc
Sabadell té una sucursal a Miami amb llicència full international branch (va ser la primera de la banca espanyola a
Florida), des de la qual coordina la seva operativa al continent
americà i porta a terme la seva
activitat de banca privada i de
banca corporativa per a particulars i empreses que operen
als Estats Units i en altres països de l’àrea llatinoamericana.
NOVES OFICINES A DUBAI
I A CASABLANCA

D’altra banda, la xarxa internacional de l’entitat s’amplia
també amb l’obertura de noves
oficines a Dubai i a Casablanca.
L’oficina de Dubai serà la primera d’una entitat financera de
l’Estat espanyol als Emirats
Àrabs i segueix els passos de les
oficines d’Algèria, de Turquia i
de l’Índia, països on Banc Sabadell va ser, així mateix, la primera institució financera de l’Estat a obrir oficines. L’oficina està
situada a la principal artèria de
Dubai, la Sheikh Zayed Road.
Pel que fa a la nova oficina de
Casablanca, està situada en un
dels edificis més emblemàtics
de la ciutat, el Twin Center. Amb
aquesta nova sucursal, Banc Sabadell dóna resposta a les necessitats de les nombroses empreses del nostre país per a les
quals el Marroc s’ha convertit
en un dels mercats prioritaris i
en un lloc des del qual poden
fabricar i comercialitzar els
seus productes.

TAULA RODONA AMB EL VICEPRESIDENT DE NOKIA
L’auditori de la Torre BancSabadell de Barcelona ha estat l’escenari de la taula rodona «El món de demà: indústria i innovació», organitzada per la Fundació
privada empresarial FemCAT i patrocinada per Banc Sabadell, en la qual han participat dos ponents de prestigi internacional: Esko Aho, vicepresident de
Nokia i antic primer ministre de Finlàndia, i Pedro Luis Uriarte, president de la fundació Innobasque (l’agència basca d’innovació) i exvicepresident i
conseller delegat del BBVA.
El vicepresident de Nokia, Esko Aho, va parlar sobre el principal problema que tenen actualment les economies europees: la incapacitat d’afrontar nous
riscos. Segons va dir, «El sistema de finançament de la UE està matant la innovació». I en aquest sentit va continuar: «Ens trobem en una situació en què
haurem de fer una sèrie de canvis radicals si volem competir amb altres països com l’Índia, la Xina o uns Estats Units que s’estan transformant ràpidament.
I, per fer-ho, disposem d’un temps limitat: menys d’una dècada. Si aquests canvis no s’apliquen, les economies europees no podran continuar competint en
condicions d’igualtat i tindran dificultats per proporcionar seguretat i benestar als seus ciutadans. Aquest és el repte que avui tenim».

