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BIO E ANETAREVE TE KESHILLIT DREJTUES 

ROBERTO MUÑOZ 

Roberto Muñoz sjell një eksperiencë financiare më shumë se 35 vjeçare në rolin e tij drejtues në 

Florida Community Bank (FCB) si Drejtues i Thesarit dhe Bankingut Tregtar për Rajonin Miami-

Dade dhe Florida Jugore. 

Gjatë karrierës së tij bankare, Z. Muñoz ka punuar për aktivitete ekonomike me vlerë për më 

shumë se $27 bilion në Florida, Karaibe, Amerikën Qendrore dhe Amerikën Jugore në fushat e 

financimit të projekteve, bashkimeve dhe blerjeve (M&A), investimeve të huaja direkte dhe 

indirekte në fushat e tregtisë, kredi dhënies publike, institucionale dhe të specializuar, ashtu 

sikurse dhe në fushën e pasurive globale dhe shërbimeve të menaxhimit të thesarit. Z. Muñoz ka 

mbajtur pozicione drejtuese në Miami me BBVA Compass Bank, Professional Bank, Marquis 

Bank (president dhe Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv), Regions Bank, Israel Discount Bank, 

Mizuho Bank, dhe Barclay’s Bank. 

Z. Muñoz është kryetar për vitin 2019 i World Trade Center Miami, dhe mban pozicione drejtuese 

në Organizata qytetare të tjera në Florida Jugore. Ai është drejtor thesari dhe kryetar i komitetit 

të financës i Dhomës së Lartë të Tregtisë së Miami dhe ish kryetar e president i Shoqatës së 

Bankierëve Ndërkombëtar të Floridas, ku ka shërbyer si kryetar themelues i Komitetit të Tregjeve 

Aziatike. Ai është gjithashtu pjesë e bordeve këshillues dhe ekzekutiv të Center for Financial 

Training Southeastern Chapter, bordit këshillues të Qendra për Lidership në Universitetin 

Ndërkombëtar të Floridas; dhe është anëtar i Shoqatës së Biznesit të Hong Kong në Florida. 

Z. Muñoz ka lindur në Panama me prindër Amerikan dhe ka jetuar në Hong Kong për gjashtë vjet 

deri në adoleshencën e tij. Pas transferimit në Miami, ai mori diplomë të asociuar nga Miami-

Dade College dhe diplomë në biznes ndërkombëtar dhe financë nga Universiteti Ndërkombëtar i 

Floridas. Ai është profesor i jashtëm në Universitetin Ndërkombëtar të Floridës. 

Z. Muñoz është anëtar ekzekutiv bordi i Këshillit të Floridas se Jugut të Boy Scouts të Amerikës; 

anëtar bordi i Chapman Partnership for the Homeless; anëtar i besuar i bordit të Shoqërisë së 

Leucemisë dhe Limfomës për Floridan e Jugut. Duke reflektuar përkushtimin e tij për komunitetin, 

Z. Muñoz ka marrë shumë çmime dhe mirënjohje. 


