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

En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, amb domicili social al carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal facilitades
de forma voluntària, seran incorporades als fitxers informatitzats de l’Entitat, per a finalitats relacionades amb el curs o esdeveniment. El compliment del present formulari implica l’autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb les finalitats inherents a l’acte
/ curs o esdeveniment, incloent la seva cessió als promotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en els seus cursos, actes i/o esdeveniments pot emprar recursos audiovisuals per a posteriors comunicacions públiques via digital i/o suport
paper. No hi ha previsió d’altres cessions a tercers sense el seu consentiment, llevat del previst al article 11 de la LOPD. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats, adreçant-se
a la secretaria del CCJCC a l’adreça esmentada.

