
 

 

 

 

María Dolores Dancausa, premi IEF a l’Excel·lència 

Financera per la seva carrera professional  

 

• L’Institut d’Estudis Financers distingeix la consellera delegada de 

Bankinter per la seva trajectòria professional en el món de les finances 

en la XI edició dels Premis IEF a l’Excel·lència Financera 

 

• Els Premis IEF a l’Excel·lència Financera valoren la tasca de persones 

i entitats que treballen per a un sistema financer de major qualitat  

Barcelona, 5 de novembre de 2018  

La consellera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa ha estat 

distingida amb el Premi IEF a l’Excel·lència Financera a la Carrera 

Professional com a reconeixement a la seva dilatada trajectòria en el sector 

financer. El premi li serà atorgat el proper dilluns 19 de novembre en la cerimònia 

de celebració de la XI edició dels Premis IEF  a l’excel·lència Financera a 

l’Auditori Jaime Planas de Barcelona.  

María Dolores Dancausa ha desenvolupat tota la seva carrera professional en el 

sector financer i és consellera delegada de Bankinter des del 2010. La seva 

trajectòria destaca per la innovació i l’alta reputació aconseguida en el sector 

directiu i bancari; i per la notable trajectòria de Bankinter durant els anys de crisi 

financera.  

Des del 2008 l’IEF premia destacades institucions, carreres professionals i 

acadèmiques amb l’objectiu de destacar la tasca desenvolupada en el món de les 

finances i l’economia.  

L'Institut d'Estudis Financers (IEF) és una entitat de referència en la formació i 

divulgació bancària i financera, creada per les entitats de crèdit espanyoles més 

rellevants i per la Generalitat de Catalunya, per tal d'afavorir la competitivitat, 

l'eficiència i la internacionalització del sector financer, així com la promoció de 

noves iniciatives. 

 

 

 

  Nota de premsa  

Per a més informació i /o gestió d’entrevistes amb la Sra Dancausa:  

Gabinet de premsa de l’Institut d’Estudis Financers 

Víctor Bottini Victor@bottini.cat / 679 983 346 

Adrià Gratacós Bottini@bottini.cat  / 600 408 295  
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