Història
2012

- Llançament de la Societat de Capital
Risc, Healthequity, per invertir en start
ups del sector healthcare.
- Aportació del negoci de banca privada,
mercat de capitals i asset management a
Banco de Alcalà, filial de Credit Andorrà
a Espanya, en la que Riva y García
mantindrà un percentatge accionarial
minoritari.

2011

- Creació de Magreb Capital Advisors per expandir el nostre assessorament de Corporate a
l'Àrea del Magrib.

2010

- Inici de l'activitat d'inversió i assessorament en Distressed –Situacions Especials amb la
incorporació d'un equip internacional.
- Incorporació de clients i part de l'activitat de SeBroker i Adepa.

2008

- Llançament del Fons Mediterrània Capital de 62,5M€ per invertir en capital expansió a la zona
del Magrib
- Obertura d'oficines a Casablanca i Alger.

2007
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- Obertura de l'oficina de València
- Llançament del Fons de Capital Risc Tirant de 46M€ per invertir en capital expansió.
- Incorporació a la Borsa de València.

2006

- Adquisició de la gestora madrilenya Aguilar y de la Fuente per expandir l'activitat de banca
privada.

2005

- Apertura de la oficina de Vigo.

2001

- Llançament de 2 Entitats de Capital Risc, Invercat Exterior FCR de 24M€ per invertir en
companyies catalanes en processos d’internacionalització i de Spinnaker Invest SCR de 25M€
per invertir en companyies del sector de media.

2000

- Inici de l'activitat de capital risc amb el llançament de Webcapital S.C.R. amb 3M€ per invertir
en start up tecnològiques.

1999

- Absorció de la gestora Gestotal.
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1995

- Adquisició de Riva y García Gestión S.G.I.I.C.S.A.
- Inici de la gestió de Fons i SICAV's

1994

- Incorporació de Riva y García com a Membre de la Borsa de Barcelona.
- Inici de l'activitat de Banca Privada.

1992

- Creació de Riva y García 1877 AV amb oficines a Barcelona i Madrid.
- Inici de l’activitat de Corporate Finance.
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