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Recentment incorporada a la llista dels 50 banquers i banqueres més influents del món,
segons Bloomberg Markets

La notícia de la mort dimecres 10 de setembre d'Emilio Botín, president del Banco Santander,
va donar pas a poques especulacions sobre la seva successió al capdavant del gegant
financer.

La major dels sis germans i germanes, Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O'Shea
(Santander, 1960), estava destinada a ser la successora natural del seu pare,
Emilio Botín
, com a líder del Grup Santander. No hi ha hagut sorpreses.

Des que es va conèixer la notícia de la mort d'Emilio Botín, la fins ara responsable de la branca
del banc al Regne Unit era la favorita en la línia successòria. De fet, el banquer feia temps que
preparava amb la seva filla el relleu a l'entitat.

Segons informa el Santander en un comunicat, la comissió de nomenaments i retribucions
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considerat que Ana Botín és "la persona més idònia donades les seves qualitats personals i
professionals, la seva experiència, la seva trajectòria en el Grup i el seu unànime
reconeixement nacional i internacional".

Després de la reunió del consell d'administració, Ana Patricia Botín va assenyalar: "En aquests
moments tan difícils per a mi i la meva família, agraeixo la confiança del consell d'administració
i assumeixo amb total compromís meves noves responsabilitats. Durant anys he treballat en el
Grup Santander a diferents països i responsabilitats i he pogut comprovar l'enorme qualitat i
dedicació de tots els nostres equips. Seguirem treballant amb total determinació per seguir
construint un Banc Santander cada dia millor per als nostres clients, empleats i accionistes ".

La seva mare, Paloma O'Shea, marquesa, mecenes, filantropa, pianista i avançada en el seu
temps,
és una altra de les dones que ha marcat la vida de la
família.

* Dades de paricia Botín (Font: Huffington Post)

Va néixer a Santander el 1960 (54 anys), és la major de cinc germans del matrimoni
Botín-O'Shea. El seu nom complet és Ana Patricia Botin-Sanz de Sautuola i O'Shea, però en el
seu cercle més proper la coneixen com Ana P.

És rebesnéta, besnéta, néta, filla i germana de banquers (cinquena generació). Llicenciada en
Ciències Econòmiques per la Universitat de Harvard. Va començar la seva trajectòria
professional el 1981 ala
Banca Morgan i
cinc anys més tard va ser nomenada vicepresidenta de la filial espanyola. El 1988 s'incorpora
al
Banc Santander
on un any més tard va ser nomenada consellera. El 1992 va ser nomenada directora general.
Va ser nomenada consellera del grup mexicà Televisa en 1999, i va presidir les empreses
Suala Telecom, Raona i Coverlink, mentre compatibilitzava la seva tasca en la direcció del
Banc de Veneçuela-Grupo Santander.
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Va assumir la presidència executiva de Banesto entre 2002 i 2010.

El 2013, va ser nomenada pel Govern britànic com un dels cinc membres externs del Consell
de Serveis Financers, Comerç i Inversions (FSTIB, per les sigles en anglès).

Fins la mort del seu pare tenia fixada la seva residència al Regne Unit com a responsable de la
divisió del banc Santander al país. Entre d'altres càrrecs rellevants, és consellera no executiva
de The Coca-Cola Company. Parla cinc idiomes. Va ser assenyalada com una de les dones
més poderoses del món per la revista Forbes, que la va situar el 2010, en el lloc 38, i ha
encapçalat en diverses ocasions les llistes d'empresàries més influents d'Europa elaborades
pel Financial Times o el Wall Street Journal.

La seva besàvia va ser una de les descobridores de les coves d'Altamira i ella és aficionada a
la pintura. Està casada des de 1983 amb Guillermo Morenés Mariategui (família del ministre
de defensa
Pedro
Morenés
i fill menor dels marquesos de
Borghetto
) i té tres fills homes.
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