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Bucureşti – 18 noiembrie 2010

Ca urmare a modificării documentelor de constituire şi funcŃionare,

Fondurile Certinvest îşi schimbă denumirile
şi vor putea fi accesate şi prin telefon

Ca urmare a procesului de rebranding în Certinvest, fondurile deschise de investiŃii administrate de Certinvest
îşi schimbă denumirile, pentru a reflecta numele administratorului şi clasa de instrumente investiŃionale către
care se orientează. Astfel, modificările aduse denumirilor fondurilor deschise de investiŃii sunt:


Fondul diversificat defensiv Aviva Investors Capital Plus devine Certinvest Prudent



Fondul diversificat dinamic Aviva Investors Intercapital devine Certinvest Dinamic



Fondul de obligaŃiuni Aviva Investors Orizont devine Certinvest ObligaŃiuni



Fondul monetary Aviva Investors Tezaur devine Certinvest Monetar



Fondul de indice Aviva Investors XT Index devine Certinvest XT Index

Modificările denumirilor fondurilor deschise de investiŃii administrate de Certinvest au fost aprobate de către
CNVM şi vor intra în vigoare pe data de 26 noiembrie.
De asemenea, societatea de administrare Certinvest introduce şi posibilitatea de a realiza operaŃiuni de
adeziune şi răscumpărare pentru fondurile deschise de investiŃii administrate, prin telefon. Procedura de
subscriere şi răscumpărare prin telefon este în curs de definitivare, iar procedeul va deveni operaŃional în luna
ianuarie a anului următor.
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Certinvest îşi dezvoltă astfel, sistemul de distribuŃie alternativă, după ce, în martie 2010 a lansat, în premieră
pe piaŃa românească, serviciul de investiŃii şi răscumpărări prin internet, disponibil investitorilor la adresa
www.investonline.ro.
Eugen Voicu, Director General Certinvest declară: „Aceste modificări reflectă dorinŃa noastră de a ne dezvolta
şi de a creşte compania Certinvest. Am aliniat toate denumirile fondurilor aşa încât să fie mai uşor pentru orice
investitor să identifice profilul de plasamente al acestora, şi am introdus posibilitatea de a efectua operaŃiuni de
investiŃie şi răscumpărare prin telefon. Cred cu tărie că aceste modalităŃi de investiŃie (online şi prin telefon),
care oferă investitorilor accesibilitate maximă şi control permanent asupra economiilor proprii vor deveni, într-o
perioadă relativ scurtă, varianta preferată de accesare a fondurilor de investiŃii, pentru majoritatea clienŃilor.”
Societatea de administrare a investiŃiilor Certinvest a mai operat şi alte modificări în documentele fondurilor
deschise de investiŃii administrate, legate de procedurile operaŃionale ale fondurilor, obiectivele de performanŃă
şi comsioane. Lista completă a modificărilor poate fi găsită în nota de informare adresată investitorilor şi
publicată pe site-ul www.certinvest.ro, la secŃiunea NoutăŃi.

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 8
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 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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