Certinvest a achiziționat APF, compania de pensii private facultative
a Metropolitan Life
București, 16.01.2015 – Metropolitan Life și Certinvest anunță achiziția de către
Certinvest a APF - Societatea de Administrare a Fondurilor de Pensii
Facultative S.A. (Fondul de pensii facultative Pensia Mea) a Metropolitan Life.
Certinvest este cel mai mare administrator român independent de active și cu o experiență de
peste 20 de ani în investiții pe piața din România. Compania are în administrare un portofoliu
diversificat de fonduri mutuale (fonduri de acțiuni, fonduri de indici, fonduri cu venit fix, fonduri
diversificate), precum și un număr important de portofolii individuale fiind lider pe acest
segment.
„Metropolitan Life își revizuiește în mod constant portofoliul de business pentru a se asigura că
își atinge obiectivele financiare și de afaceri stabilite și că aduce valoare pentru clienți și
acționari. Fondul de pensii facultative Pensia Mea completează excelent business-ul actual al
Certinvest. Ei dețin know-how-ul necesar pentru managementul eficient al activelor de fonduri
de pensii private facultative, iar obiectivul lor de business este de a se extinde în acest
domeniu. Oferirea de soluții eficiente de asigurări de viață, de sănătate și pensii private
obligatorii, personalizate în funcție de nevoile clienților, rămâne prioritatea numărul unu a
Metropolitan Life. Vom respecta această misiune pe care ne-am asumat-o și ne vom asigura că
transferul de portofoliu se va face fără impact asupra clienților noștri”, a afirmat Emilia Bunea,
CEO Metropolitan Life România.
"Prin această achiziție, Certinvest face un pas important în construirea unui grup financiar
integrat, axat pe o strategie bine gândită de economisire pe termen lung. Ne-am asumat un
angajament foarte puternic pentru piața pensiilor în care am identificat oportunități semnificative
de dezvoltare în viitor”, a declarat Eugen Voicu, acționar fondator Certinvest.
"Preluarea APF ne va da posibilitatea să venim cu o ofertă integrată care va aduce un dublu
avantaj clienților noștri. Pentru clienții Certinvest, acces direct la servicii de pensii private, iar
pentru clienții fondului de pensii, extinderea ofertei cu serviciile de calitate ale Certinvest,
confirmate în cei 20 de ani de prezență pe piața din România”, a declarat Horia Gustă, CEO
Certinvest.
***
Despre Metropolitan Life în România

numărul 1 în asigurări de viață de accidente și îmbolnăvire*

numarul 2 pe piața de asigurări de viață, cu 16% cotă de piață

16 ani de activitate pe piața locală a asigurărilor de viață

2 milioane de clienți beneficiază de asigurări de viață și pensii private obligatorii furnizate de companiile noastre.
*conform primelor brute subscrise la sfârșitul anului 2013, așa cum sunt incluse în raportul anual emis de Autoritatea
de supraveghere financiară – Asigurări
***
Despre Certinvest
Certinvest a fost înființată în anul 1994 și s-a impus ca una dintre cele mai inovatoare companii de pe piața
românească de administrare de active, oferind clienților săi alternative profitabile pentru economiile lor, precum și o
gamă largă de soluții de investiții, pe clase de active. În prezent, Certinvest este cel mai mare administrator

independent de active de pe piața românească, cu active administrate de peste 55 de milioane de EUR de la
investitori instituționali, investitori privati cu disponibilități financiare ridicate și de retail.

Eugen Voicu - Acționar Fondator Certinvest
Eugen Voicu a intrat în antreprenoriat în urmă cu peste 20 de ani, în 1994 punând
bazele companiei Certinvest, cea mai longevivă societate de administrare a
investițiilor de pe piața românească. De-a lungul anilor, Eugen Voicu s-a implicat și
în alte zone ale domeniului financiar, fondând și conducând o companie de leasing,
de asigurări cât și o companie de brokeraj pe piața locală. Practica antreprenorială
a fost completată de experiența corporativă, timp de 5 ani, Eugen Voicu ocupând
poziții de top în cadrul grupului multinațional Aviva, atât ca președinte al consiliului
de administrație al companiei de asigurări de viață, cât și ca președinte sau director
general al companiei de pensii.

Horia Gustă - CEO Certinvest
Cu o experiență de peste 14 ani în domeniul juridic și al pieței de capital din
România, Horia Gustă a ocupat funcțiile de consilier juridic în cadrul Certinvest,
Intercapital Invest și International Leasing, reprezentant al departamentului de
Control Intern în cadrul Certinvest (în perioada 2004-2010), devenind, în iulie 2010,
directorul general al Certinvest.
Competențele profesionale ale lui Horia Gustă sunt completate de rolul său de
membru consultativ în cadrul Comisiei de Apel din cadrul Bursei de Valori București
(în perioada 2006-2010), precum şi de numeroasele cursuri în domeniul juridic,
control intern şi dezvoltarea pieţei de capital organizate de instituţiile
reglementatoare ale pieţei de capital în colaborare cu instituţiile omoloage din
Statele Unite ale Americii.
Din 2011, Horia Gustă ocupă poziția de membru în Comitetul Director al Asociației
Administratorilor de Fonduri – A.A.F.
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