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Comunicat de presă
Bucureşti – 22 noiembrie 2010

Certinvest lansează două noi fonduri de indice:
BET Index şi BET-FI Index

Fondurile Certinvest BET Index şi Certinvest BET-FI Index completează oferta de fonduri de indice a societăŃii
de administrare Certinvest, după ce fondul Certinvest XT Index, fond de urmăreşte indicele BET-XT, a fost
lansat în luna februarie a acestui an.
Certinvest BET Index este un fond de acŃiuni de tip index, ce urmăreşte reproducerea structurii indicelui BET,
indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti. Fondul are la bază corelarea performanŃelor cu cele obŃinute de
indicele principal al BVB, Indicele BET. Astfel, fondul va investi în proporŃie de peste 90% în cele mai lichide
10 acŃiuni listate pe bursă.
Certinvest BET-FI Index este un fond de acŃiuni de tip index, ce urmăreşte reproducerea structurii indicelui
BET-FI, indicele celor 5 SIF-uri listate la Bursa de Valori Bucureşti. Fondul are la bază dispersia riscului pe
cele 5 societăŃi de investiŃii financiare ( SIF-uri ) tranzacŃionate pe piaŃa reglementată BVB, prin corelarea
performanŃelor cu cele obŃinute de indicele acestora, Indicele BET-FI. Astfel, fondul va investi în proporŃie de
peste 90% în cele 5 acŃiuni (SIF Muntenia, SIF Moldova, SIF Transilvania, SIF Banat Crişana, SIF Oltenia).
Cele două fonduri se adresează persoanelor fizice şi juridice care doresc să beneficieze de randamentele
înregistrate de principalii indici ai Bursei de Valori Bucureşti, fără a aloca timp şi bani unor activităŃi specifice
investirii direct pe bursă (urmărirea pieŃelor, deschiderea de cont la un SSIF, lansarea de ordine de
tranzacŃionare, etc). Durata recomandată a investiŃiei în acest fond este de minimum 5 ani, pentru a obŃine
performanŃe relevante şi pentru a atenua eventualele evoluŃii nefavorabile pe termene mai scurte
În scopul asigurării unei distribuŃii de calitate, societatea de administrare a stabilit pentru cele două fonduri un
comision de subscriere de 1% din suma subscrisă, pentru sume subscrise mai mici de 30 000 RON, şi de 0%,
pentru sume subscrise ce depăşesc 30 000 RON. Comisionul de subscriere este redus la jumătate (de la 1%
la 0.5% din suma subscrisă), în cazul în care investiŃia este făcută prin intermediul platformei de tranzactionare
online de unitati de fond, www.investonline.ro. Comisioanele de răscumpărare variază între 0 şi 5%, în funcŃie
de durata deŃinerii unităŃilor de fond răscumpărate. După şase luni de deŃinere (180 zile), unităŃile de fond pot fi
răscumpărate fără comision de răscumpărare. Aceste comisioane sunt identice cu cele practicate de celălalt
fond de indice al companiei, Certinvest XT Index
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Eugen Voicu, CEO Certinvest declară: „Lansarea fondurilor Certinvest BET Index şi Certinvest BET-FI Index
reprezintă completarea ofertei de fonduri de indice pe care Certinvest o pune la dispoziŃia clienŃilor instituŃionali
şi de retail. Acum, aceştia a beneficiază de un reper al performanŃei portofoliilor de acŃiuni şi au posibilitatea de
a se corela, la costuri foarte reduse, cu principalii indici ai Bursei de Valori Bucureşti”
Prin crearea celor două noi fonduri, oferta Certinvest ajunge la 10 fonduri de in vestiŃii, dintre care 7 fonduri
deschise (3 fonduri de indice) şi 3 fonduri închise.
Fondurile Certinvest BET Index şi Certinvest BET-FI Index au început activitatea la 22 noiembrie 2010.
Fondurile sunt auditate de Ernst&Young, iar BCR este banca depozitară.

Pentru informaŃii suplimentare,
Corina Chira - Manager Marketing şi Comunicare Certinvest, 0726 33 26 46, corina.chira@certinvest.ro

Note pentru editori
Certinvest a luat fiinŃă în anul 1994 şi are în prezent în administrare active de aproximativ 21 milioane euro, distribuite în 10
fonduri de investiŃii, dintre care 5 deschise, fiecare dintre ele orientat cãtre alt tip de investiŃii:
•
Certinvest Dinamic (fost Intercapital - fond diversificat dinamic),
•
Certinvest XT Index (fond de indice-acŃiuni),
•
Certinvest BET Index (fond de indice-acŃiuni),
•
Certinvest BET-FI Index (fond de indice-acŃiuni),
•
Certinvest Prudent (fost Capital Plus - fond diversificat),
•
Certinvest Obligatiuni (fost Orizont - obligaŃiuni) şi
•
Certinvest Monetar (fost Tezaur - fond monetar),
precum şi 3 fonduri inchise de investiŃii: Certinvest Everest, Certinvest Leader si Certinvest Properties RO. Certinvest se
remarcă în piaŃă şi ca un lider în administrarea portofoliilor private de investiŃii, cu o cotă de piaŃă de 39% pe acest
segment.
Certinvest a dovedit de-a lungul anilor cã este unul dintre cei mai dinamici şi inovatori administratori de pe piaŃã. Compania
a lansat primul fond fãrã comisioane de subscriere sau răscumpărare de pe piaŃa româneascã (Certinvest Monetar) si
primul fond de obligaŃiuni din România (Certinvest ObligaŃiuni). Certinvest se mândreşte totodatã ca fiind un susŃinãtor al
pieŃei crescânde de fonduri de investiŃii din România, fiind primul administrator care a lansat o platformă online de investiŃii
în fondurile administrate: www.Investonline.ro, precum şi primul blog corporate menit să aducă domeniul investiŃiilor mai
aproape de oameni, făcându-l mai transparent mai clar şi mai accesibil: www.Despreinvestitii.ro
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