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SAI Certinvest și SIF Transilvania semnează cu AXA un acord
de preluare a operațiunilor AXA România
SAI Certinvest și SIF Transilvania anunță astăzi încheierea unui acord prin care Grupul AXA vinde
operaţiunile sale de asigurări de viaţă şi economisire din România către SAI Certinvest și SIF
Transilvania și se retrage de pe piața din România.
În conformitate cu termenii acordului, SAI Certinvest va achiziționa o participație de 70% din filiala AXA
din România, AXA Life Insurance SA, în timp ce SIF Transilvania va achiziționa 30%.
Deschiderea unei noi linii de business în zona asigurărilor va permite companiei Certinvest să asigure o
diversificare a portofoliului de investiții pentru clienții săi și, în același timp, pentru clienții de asigurări
care sunt interesați de alte proiecte investiționale.
“Asigurările de viață și sănătate creează o sinergie puternică cu activitatea de acum a Certinvest, atât
în privința portofoliului de produse cât și în privința intereselor clienților. Noii acționari vor crește
activitatea companiei și vor lansa noi produse destinate, în special, antreprenorilor”, a declarat Eugen
Voicu, Acționar Fondator SAI Certinvest.
“Prin această achiziție SIF Transilvania își diversifică deținerile cu o companie într-un domeniu nou în
portofoliul societății și afirmă interesul strategic pentru serviciile financiare non-bancare, segment de
activitate unde estimăm că potențialul de creștere este substanțial pe termen mediu și lung”, a declarat
Radu Toia, Vicepreședinte Executiv SIF Transilvania.
SAI Certinvest este cea mai mare companie româneasca independentă de asset management, cu
active în administrare de peste 250 milioane de lei și 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.
SIF Transilvania este o societate listată la Bursa de Valori București și administrează active în valoare
de aproximativ 250 milioane de EUR. Compania are o politică de investiții diversificată, cu expuneri
semnificative în domeniul financiar, turism și imobiliar.
Conform acordului încheiat, termenii și condițiile tranzacției nu vor fi făcute publice.
Tranzacția se supune îndeplinirii condițiilor de finalizare obișnuite, inclusiv obținerea aprobărilor din
partea autorităților de reglementare.

