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PIONEER INVESTMENTS ÎNCHEIE ÎN FORŢĂ ANUL 2015
CU VÂNZĂRI NETE LA NIVEL GLOBAL DE PESTE 15 MILIARDE EURO
•
•
•

Vânzări nete globale cu 15% mai mari faţă de anul precedent (2014 : 13,2 miliarde €)
Active administrate cu 11% mai mari faţă de anul precedent, ajungând la 224
miliarde € (2014: 201 miliarde €)
Strategiile de tip “multi asset” şi de management alternativ al lichidităţilor continuă să
fie un puternic motor de tracţiune

BUCUREŞTI 29 ianuarie 2016
Managerul global de investiții Pioneer Investments a continuat seria rezultatelor solide, înregistrând intrări
nete de 15,2 miliarde € la nivel mondial în 2015. Vânzările nete au crescut cu 15% faţă de anul anterior, iar
activele administrate au ajuns la 224 miliarde € la sfârșitul lunii decembrie 2015, în creștere cu 11% faţă de
decembrie 2014. Reflectând o creștere a activelor în toate locațiile, Pioneer Investments a înregistrat intrări
mai robuste din Italia și Germania, precum și un impuls pozitiv în Asia și America Latină.
Potrivit datelor* publicate de Morningstar, compania s-a clasat pe locul 4 la nivel mondial în segmentul
fondurilor de tip „multi asset” și pe 9 în segmentul fondurilor alternative, datorită intrărilor puternice în
strategiile de tip “multi asset”și în strategiile de management alternativ al lichidităților. Creșterea acestor
clase de active întăresc poziția puternică deja deținută de Pioneer Investments în zona administrării
instrumentelor de venit fix și a acțiunilor, care a continuat să contribuie la rezultatele companiei în 2015.
Giordano Lombardo, CEO și Group CIO al Pioneer Investments, a declarat: "Este îmbucurător să vedem
încrederea continuă pe care clienții noștri ne-o arată. Suntem concentrați în mod deosebit pe această
responsabilitate, având în vedere în special volatilitatea pieței și condițiile actuale de lichiditate, precum și
tendințele macroeconomice, cum ar fi eficiența politicilor monetare în această etapă, perspectivele pentru
China și traiectoria economiilor de piață emergente.
"Suntem determinați să conservăm capitalul clienților noștri, rămânând fideli abordării noastre
investiționale testate în timp, inclusiv prin concentrarea pe gestionarea riscurilor, căutând oportunități
pentru clienții noștri în perioadele de volatilitate ale pieței si investind cu o viziune pe termen lung pentru
aceștia", a adăugat el.
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Pe fondul scăderii continue a randamentelor din instrumentele cu venit fix și din clasele de active
tradiționale, Pioneer Investments a continuat să își adapteze oferta de produse, oferind soluții inovatoare
de investiții pentru clienții săi. De exemplu, gama de fonduri cu venituri țintă – “target income” a Pioneer
Investments, concepută să ofere investitorilor venituri consolidate constante, a atras peste 10 miliarde € în
active în mai puțin de patru ani de la lansare. Fondurile de acțiuni consacrate ale Pioneer Investments, cum
ar fi U.S. Fundamental Growth şi European Potential, au fost de asemenea printre strategiile care au atras
cele mai multe active. Pe partea instrumentelor de venit fix, Pioneer Investments şi-a extins oferta în 2015
prin lansarea unei strategii inovatoare de obligațiuni bazată pe contribuția PIB-ului la nivel mondial și o
strategie de obligațiuni emergente pe termen scurt.

Sursa:
Pioneer Investments la 31 decembrie 2015
*Locul 9 în categoria Soluții Alternative la noiembrie 2015¦ Morningstar – Include doar fondurile deschise şi de piață monetară din întreaga lume. Exclude
Indici, ETF-uri, Feeder & Fonduri de fonduri
*Locul 4 în categoria Strategiilor de tip “multi asset” la noiembrie 2015¦ Morningstar – Include doar fondurile deschise şi de piață monetară din întreaga lume.
Exclude Indici, ETF-uri, Feeder & Fonduri de fonduri

Despre Pioneer Investments
Pioneer Investments, fondată în 1928, este numele comercial al grupului de companii Pioneer Global Asset Management SpA.
Pioneer Investments este o societate de investiții la nivel mondial, cu birouri în 28 de țări, 2.000 de angajați şi 224 miliarde € în
active administrate la decembrie 2015. Pioneer Investments este un nume de tranzacționare al grupului de companii Pioneer
Global Asset Management SpA. Pioneer Global Asset Management SpA este o filială deținută în totalitate de UniCredit S.p.A.
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