VERSAO PORTUGUESA
PRESS RELEASE

WiZink reforça o seu Conselho de Administração e procura um
novo CEO para acelerar o crescimento em novas áreas de
negócios


Aumentará para sete o número de membros do seu Conselho de Administração, dos quais
quatro são independentes, dando mais um passo na profissionalização e independência
dos órgãos de gestão.



Iñaki Perkins decidiu pôr termo à sua função de Administrador Executivo, para empreender
novos desafios profissionais. O banco iniciou uma pesquisa internacional para selecionar
um novo CEO nos próximos meses



O banco continua a desenvolver as suas capacidades digitais e aprofundará novas áreas
como o desenvolvimento de empréstimos online, no ponto de venda eletrónico, e também o
ecossistema Fintech.

Madrid-Lisboa, 2 de abril de 2019.- O WiZink, banco especializado em cartões de crédito e
soluções simples de poupança, reforçará o seu Conselho de Administração, aumentando o seu
número para sete membros, quatro deles independentes. Desta forma, o banco dá mais um
passo na profissionalização e independência de seus órgãos de gestão.
O Conselho de Administração, é liderado por José Luís del Valle, recentemente designado
Presidente não executivo. Peter Herbert lidera o Comité de Nomeações e Remunerações e
Geeta Gopalan é responsável pelo Comité de Auditoria e Risco.e, brevemente, juntar-se-á um
novo diretor que assumirá a presidência do Comité de Auditoria. Estas mudanças refletem o
compromisso do WiZink em aprofundar os seus padrões de governação corporativa e expandir
as suas capacidades estratégicas para explorar novas áreas de negócios.
O banco também anunciou um plano para a seleção de um novo CEO para acelerar o seu
crescimento em novas áreas de negócios, já que o seu atual Administrador Executivo, Iñaki
Perkins, decidiu pôr termo a esta sua etapa no WiZink para enfrentar novos desafios
profissionais. Perkins, que liderou o lançamento do banco e consolidou a sua presença em
Espanha e em Portugal, foi Administrador Executivo desde setembro de 2014. Iñaki Perkins
continuará ligado ao banco, nos próximos meses, para garantir uma transição ordenada.
Ao longo deste tempo, Iñaki Perkins contribuiu para o crescimento contínuo da empresa, que
atualmente gere mais de 3.300 milhões de euros em saldos de cartões de crédito em Espanha
e em Portugal, além de mais de 3.300 milhões de euros em depósitos e contas de poupança.
Como resultado do sólido desempenho do banco, o lucro líquido alcançou 110 milhões de
euros em 2017.
"Em nome de toda a equipa do WiZink, gostaria de agradecer ao Iñaki pela sua visão e
trabalho durante todos estes anos. Sob a sua liderança, o WiZink desenvolveu com sucesso
inúmeros projetos estratégicos, assim como as sucessivas integrações dos últimos anos e
tornou-se um dos líderes do seu segmento em Espanha e Portugal. Desejamos-lhe boa sorte
na sua próxima etapa ", afirmou José Luís del Valle, Presidente do WiZink.
O banco concluiu, recentemente, a aquisição da start-up de financiamento instantâneo de
compras online, Aplázame. Após os bons resultados da operação, A entidade aumentará as
suas capacidades para aproveitar as oportunidades relacionadas com o comércio eletrónico e
o Fintech. Rupert Keeley, ex-vice-presidente executivo do PayPal para EMEA e diretor
executivo deste banco europeu, e ex-presidente do grupo APAC e CEMEA da Visa, assessorá
o banco a acelerar o desenvolvimento e a comercialização deste tipo de solução.
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Atuais Diretores independentes:
-

José Luís del Valle, Presidente Não-Executivo e Administrador independente
José Luis del Valle é Presidente da SOCIMI Lar España Real Estate desde 2014 e ocupou
anteriormente posições de responsabilidade em diferentes empresas: foi Presidente do
Conselho de Serviços Globais de Energia entre 2014 e 2017, Chief Strategy and Research
Officer entre 2009 e 2010 , CEO da Scottish Power entre 2007 e 2008, entre outros. Além
disso, desenvolveu uma grande parte de sua carreira no Santander, onde ocupou o cargo
de Diretor Geral e CFO.

-

Geeta Gopalan, administradora independente. Comité de Auditoria e Riscos.
A carreira de Geeta Gopalan foi desenvolvida principalmente no setor bancário do Reino
Unido, como Presidente da Monitise for Europe, Diretora de Serviços de Pagamento da
HBOS e Diretora Administrativa para o Reino Unido da área de retail do Citigroup , entre
outros cargos. Atualmente, é conselheira das empresas Ultra Electronics, Virgin Money,
VocaLink e vice-presidente não executiva do Big Lottery Fund.

-

Peter Herbert, administrador independente. Comitê de Nomeações e Remuneração.
Peter Herbert foi CEO e diretor executivo do Tandem Bank, assim como vice-presidente da
General Electric, com cargos de máxima responsabilidade na GE Capital. Durante três
décadas, ocupou cargos de responsabilidade no grupo Barclays Bank, entre outros como
Diretor Geral de Barclaycard Internacional. Herbert foi membro de vários Conselhos de
Administração, entre eles e atualmente, os da Zopa e Creditshop.

Sobre WiZink
O WiZink é um banco digital especializado em cartões de crédito e soluções simples de
poupança para dar resposta às necessidades do dia-a-dia dos clientes.
O banco 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. É um banco sem filiais, complementar à entidade onde os clientes têm o restante de
seus produtos bancários. O WiZink oferece os seus serviços através de um modelo de
especialização exclusivo, diretamente através de canais especializados (online / stands e
telefónico). Além disso, por meio de acordos com parceiros estratégicos, oferece cartões de
crédito co-branded adaptados às necessidades de seus socio.
Sobre Aplázame
Aplázame é um serviço de financiamento instantâneo para compras online e offline. Combina
um sistema de pagamento diferido integrado em lojas online e um sistema de pagamento em
dinheiro para lojas físicas, com ferramentas de marketing que permitem que os comerciantes
usem o financiamento como uma alavanca promocional para aumentar suas vendas. Desde a
sua fundação, o objetivo da Aplázame é oferecer produtos financeiros simples, transparentes e
justos, que gerem confiança e permitam comprar com a maior flexibilidade possivel.
Contacto dos meios de comunicação social:
- Comunicação Externa de WiZink
Maribel Ferrero - prensa@wizink.es
-

Agencia KREAB:
T: 91 7027170 / 654 64 21 60
Angel Garcia Merino agmerino@kreab.com
Francisco Calderón fcalderon@kreab.com

-

Agência KREAB - Lisboa:
T: 967 640 359
Ricardo Santos Ferreira rsferreira@f5c.pt
Alexandra Brito alexandra.brito@f5c.pt

Para relações com investidores contactar com:
- Richard Lander investor.relations@wizink.es
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