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Comunicat de presă
Bucureşti – 31 ianuarie 2011

Certinvest lansează serviciul de operaŃiuni cu unităŃi de fond
prin telefon

Certinvest a lansat astăzi servicul de operaŃiuni cu unităŃi de fond (adeziuni-răscumpărări) prin telefon.
Apelând numerele de telefon 021 203 14 30 sau 021 203 14 31, investitorii au posibilitatea de a efectua
operaŃiuni de adeziune şi/sau răscumpărare în/din fondurile deschise de investiŃii administrate de Certinvest.
Efectuarea de operaŃiuni cu unităŃi de fond prin telefon este accesibilă investitorilor în baza unui contract, pus
la dispoziŃia investitorilor pe site-urile www.certinvest.ro şi www.investonline.ro. Investitorii pot realiza tranzacŃii
cu unităŃi de fond prin telefon după ce se identifică printr-o parolă
Fondurile de investiŃii care permit investitorilor să deruleze operaŃiuni prin telefon sunt:
•
•
•
•
•
•
•

Certinvest ObligaŃiuni –fond de obligaŃiuni, ce investeşte minimum 90% din portofoliu în instrumente
cu venit fix
Certinvest Monetar – fond monetar ce investeşte în instrumente ale pieŃei monetare
Certinvest Prudent – fond diversificat defensiv ce investeşte maximum 35% din portofoliu în acŃiuni,
restul fiind distribuit în instrumente cu venit fix, instrumente ale pieŃei monetare, etc)
Certinvest Dinamic – fond diversificat dinamic ce investeşte minimum 65% din portofoliu în acŃiuni
Certinvest XT Index – fond de acŃiuni ce replică indicele BET-XT
Certinvest BET Index – fond de acŃiuni ce replică indicele BET
Certinvest BET-FI Index – fond de acŃiuni ce replică indicele BET-FI

Horia Gustă, director general al Certinvest declară „Prin introducerea tranzacŃionării prin telefon ne aliniem
modalităŃilor de tranzacŃionare a unităŃilor de fond folosite în statele cu pieŃe de administrare a investiŃiilor
aflate la maturitate şi venim în întâmpinarea nevoilor de accesibilitate şi flexibilitate ale clienŃilor noştri. Prin
acest serviciu completăm gama opŃiunilor de acces la fondurile de investiŃii adresându-ne în principal
persoanelor active care doresc să fie permanent conectate la propriile economii şi investiŃii. Astfel, am
conceput acest serviciu ca unul facil prin care operaŃiunile să se realizeze rapid şi în siguranŃă.”
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ClienŃii Certinvest au la dispoziŃie şi posibilitatea de a derula operaŃiuni de adeziune şi/sau răscumpărare
online, prin intermediul platformei www.investonline.ro, prima platformă de tranzacŃii online cu unităŃi de fond
din Romania.
Tot pe www.investonline.ro investitorii pot vizualiza deŃinerile curente de unităŃi de fond, randamentul
acumulat şi istoricul operaŃiunilor. ToŃi investitorii care se vor înregistra începând cu data de 31 ianuarie
2011 pe www.investonline.ro pentru a-şi deschide un cont pentru operaŃiuni prin internet vor primi automat şi
acces la serviciul de efectuare de operaŃiuni cu unităŃi de fond prin telefon.
Serviciul de operaŃiuni cu unităŃi de fond prin telefon completează modalităŃile de acces la fondurile de
investiŃii administrate de Certinvest: la sediu, distribuitori, online, fiind dezvoltat în conformitate cu
prevederile Dispunerii de Măsuri CNVM nr.9/2010, Regulamentului CNVM nr. 15/2004, Regulamentului
32/2006 privind serviciile de investitii financiare şi Legii 297/2004 privind piata de capital.

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 23 milioane euro, distribuite în 10
fonduri de investiŃii, dintre care 7 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 peste 42% 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 investitori, făcându-l mai transparent mai clar şi mai accesibil: www.Despreinvestitii.ro
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