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Amundi Asset Management România schimbă
denumirea fondurilor locale administrate
Amundi Asset Management S.A.I S.A. a decis schimbarea denumirii fondurilor locale administrate din Pioneer
Stabilo în Amundi Stabilo şi din Pioneer Integro în Amundi Integro începând cu 17 mai 2018.
„Această modificare a fost efectuată ca urmare a achiziției Pioneer Investments de către grupul Amundi, ca
parte a strategiei noastre de a dezvolta brandul Amundi în Romania”, a declarat Florin Dolea, Directorul
General Executiv al Amundi Asset Management S.A.I. S.A..
Pentru următorul pas al procesului de integrare, grupul Amundi și-a propus îmbunătățirea continuă a gamei
de produse furnizate. Atingerea acestui obiectiv se va face în baza know-how-ului investițional și a
cunoștințelor vaste dobândite în urma investițiilor locale și globale, în toate clasele de active. Ca parte a
acestui proces, umbrela de fonduri internaționale Pioneer Funds, înregistrată în Luxembourg, a fost
redenumită Amundi Funds II, astfel toată gama de fonduri distribuite în Romania poartă acum numele
Amundi.
Despre Amundi
Amundi este cel mai mare administrator de investiții din Europa, considerând activele aflate în gestiune, și este printre primii 10 1 la
nivel global. Prin integrarea Pioneer Investments, Amundi gestionează acum active de peste 1.452 de miliarde2 de euro în șase centre
principale de administrare a investițiilor3. Amundi oferă clienților săi din Europa, Asia-Pacific, Orientul Mijlociu și America o bogată
expertiză de piață și o gamă largă de competențe în tot spectrul strategiilor de investiții active, pasive și al activelor reale din universul
investițional. Cu sediul în Paris și listat la bursă din noiembrie 2015, Amundi este cel mai mare administrator de investiții din Europa
și ocupă locul cinci la nivel internațional, luând în considerare capitalizarea bursieră4.
Beneficiind de avantajele unei dimensiuni și ale unei acoperiri geografice sporite, Amundi are capacitatea să ofere clienților săi servicii
și soluții noi sau îmbunătățite. Bazându-se pe competențele sale unice de cercetare și pe abilitățile unei echipe de 4.700 de membri
și experți de piață localizați în 37 de tari, Amundi oferă clienților individuali, instituționali și corporativi strategii inovative de investiții
și soluții adaptate nevoilor proprii, obiectivelor țintă și profilurilor de risc specifice.

Amundi. Încrederea se câștigă.
Pentru mai multe informații, vizitați amundi.com, amundi.ro.

Urmăriți-ne pe:
1 Sursa IPE " Top 400 asset managers " publicat în iunie 2017 și bazat pe activele administrate la sfârșitul lunii decembrie 2016.
2 Date Amundi la 31 martie 2018
3 Centre de investiții: Boston, Dublin, Londra, Milano, Paris și Tokyo
4 Bazat pe capitalizarea bursieră la 31 martie 2018
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