NOTA DE IMPRENSA

WiZink nomeia Miguel Ángel Rodríguez Sola como
Administrador Delegado
▪

Miguel Ángel Rodríguez Sola conta com uma ampla experiência no setor bancário em
Espanha, Reino Unido e Estados Unidos e tem liderado a transformação digital em
diversas empresas.

▪

Como primeiro executivo ajudará o WiZink, o banco líder em cartões de crédito em
Espanha e Portugal, a ampliar as suas capacidades no e-commerce e na área das
fintech, com o objetivo de se tornar numa plataforma digital líder em soluções financeiras.

Lisboa, 31 de julho de 2019- O WiZink, o banco especializado em cartões de crédito e soluções
simples de poupança, nomeou como Administrador Delegado, Miguel Ángel Rodríguez Sola. A
nomeação está ainda sujeita a aprovação do Banco de Espanha.
Miguel Ángel conta com mais de 12 anos de experiência, tendo ocupado diversas posições de
liderança tanto no Lloyd’s Banking Group, onde desempenhou a função de Diretor Geral da área
Digital, como no Grupo Santander. É um executivo inovador, que conta com uma capacidade
comprovada para ajudar as empresas na sua transformação digital. Miguel Ángel junta-se ao
WiZink depois de ter estado no Boston Consulting Group, onde foi Senior Partner, responsável
global digital para a área das Instituições Financeiras.
José Luis del Valle, presidente da WiZink, afirma o seguinte:
"Estamos muito satisfeitos em poder contar com o Miguel Ángel. Graças à sua experiência, tem
impulsionado a transformação digital de grandes entidades do setor e ajudará o WiZink a
continuar a desenvolver o seu negócio, ao mesmo tempo que nos tornamos numa plataforma
líder no desenvolvimento de soluções financeiras. Mais ainda: o percurso de Miguel Ángel na
gestão de risco e em matérias de compliance será um grande ativo para que o banco continue a
cumprir com os mais rígidos padrões de independência e de boa governança”.
O WiZink é o banco digital líder nos cartões de crédito e gere atualmente mais de 3.400 milhões
de euros em cartões Portugal e Espanha, assim com mais de 3.250 milhões de euros em
depósitos e contas poupança em Espanha. Em 2018, o banco adquiriu 100% da Aplazame, a
startup espanhola especializada em financiamento imediato para compras online e offline.

Miguel Ángel Rodríguez Sola
Miguel Ángel Rodríguez Sola é um executivo com uma ampla experiência, apaixonado pelo
potencial da tecnologia digital para melhorar o desempenho e transformar as organizações. Tem
uma carreira de mais de 25 anos em cargos executivos na banca e assessoria estratégica em
instituições financeiras internacionais.
Até agora ocupava o cargo de líder global digital para a área das instituições financeiras do
Boston Consulting Group. Antes disso, foi Diretor Geral da área Digital do Lloyd’s Banking Group,
onde foi membro do comité executivo que liderou a transformação deste banco. Ao mesmo tempo
ocupou diversos cargos executivos de alto nível no grupo Santander no Reino Unido, Estados
Unidos e Espanha.
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Antes de começar a sua carreira no setor bancário, Miguel Angél foi sócio da McKinsey &
Company, onde trabalhou durante 12 anos. Posteriormente foi senior advisor para a área de
transformação digital.
Miguel Ángel é atualmente membro do Conselho Consultivo da Digital Leaders, no Reino Unido.
Foi também membro do conselho da instituição de solidariedade social Go-On, no Reino Unido.

Sobre o WiZink
O WiZink é o banco digital espanhol especializado em cartões de crédito e soluções simples de poupança
que dão resposta às necessidades do dia-a-dia de mais de 2 milhões de clientes em Portugal e Espanha.
Em Portugal, o WiZink focou o seu negócio na comercialização de cartões de crédito.
É um banco sem balcões, complementar à entidade onde os clientes têm os seus outros produtos
bancários.
O WiZink opera com ficha bancaria própria, o que significa que, para além de cumprir os regulamentos
comunitários, é supervisionado pelo Banco de Espanha e pelo Banco de Portugal.

Para mais informações:
Ricardo Santos Ferreira| rsferreira@f5c.pt | 967 640 359
Alexandra Brito| alexandra.brito@f5c.pt | 937 416 084
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