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DIEGO GIMENO DEL VALLE                                                                                                                     
 

 
Trayectoria profesional 

• Diego se incorporó a Deloitte en 2005 en el área de Asesoramiento en Transacciones, en la oficina de Barcelona. 
• En 2016 fue promocionado a director. 

 
Proyectos relevantes 

• Procesos de due diligence de compra y de venta en entidades de diversos sectores. 
• Proyectos de valoración de negocios y sociedades.  
• Asesoramiento y revisión en proyectos de Purchase Price Allocation (PPA). 
• Asesoramiento y revisión de planes de negocio y modelos económico-financieros. 
• Revisiones independientes de negocio (IBR) para entidades financieras en el marco de la refinanciación de entidades de diversos sectores. 

 
Formación académica y titulaciones 

• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ESADE Business School. 
 
Otros datos de interés profesional 

• Instructor en diversos cursos de Deloitte sobre due diligence, valoración de empresas y business modelling. 
 
Idiomas: castellano, catalán, francés, inglés 


