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Certinvest preia oficial APF- Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii
Facultative
APF devine Certinvest Pensii
Grupul Certinvest anunţă preluarea oficială a companiei de pensii APF- Societate de Administrare
a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. (Fondul de pensii facultative Pensia Mea), în urma obținerii
aprobărilor din partea autorităţilor de reglementare.
Certinvest a achiziţionat compania de pensii private facultative, APF,la începutul anului 2015 de
la Metropolitan Life.
Noua companie din cadrul grupului Certinvest se va numi Certinvest Pensii Societate de
Administrare a Fondurilor de Pensii facultative SA.
Certinvest Pensii va fi condusă de un consiliu de administraţie format din Roland Haas, Silvia Sîrb
şi Victor Şraer care va stabili noua politică de investiţii a companiei şi direcţiile principale de
dezvoltare.
Strategia Certinvest Pensii se aliniază politicii grupului de a oferi proiecte investiţionale integrate
şi noi soluţii pentru dezvoltarea pieţei de investiţii.
“Integrarea Certinvest Pensii în grupul Certinvest reprezintă un pas important în împlinirea viziunii
noastre de a deveni grup financiar axat pe economisirea pe termen lung. În acest moment, clienţii
fondului de pensii au acces la experienţa noastră de 20 de ani în administrarea investiţiilor şi la
noi produse financiare. Iar direcţia în care am ales să ne îndreptăm vizează dezvoltarea pieţei de
investiţii şi diversificarea portofoliului clienţilor noştri pe zona de pensii, asigurări şi fonduri de
investiţii”, a declarat HoriaGustă, CEOCertinvest.
“Piaţa pensiilor private facultative din România este încă la început, avem spaţiu suficient de
creştere şi avantajul de a stăpâni toate instrumentele financiare care să genereze performanţă şi
să atragă noi segmente de clienţi. Astfel, oferta noastră se va adresa în mod special
antreprenorilor, grupul pe care îl considerăm cel mai deschis la produse de economisire pe
termen lung”, a declarat Roland Haas, Preşedintele Consiliului de administraţie, Certinvest Pensii.
În prezent, Certinvest Pensii administrează fondul de Pensii facultative “Pensia Mea”, deţine
peste 10.000 de participanţii și un portofoliu de active de 41,5 milioane lei.
O componentă importantă a procesulului de preluare a fost mutarea celor 20 de membri ai
echipei companiei de pensii în sediul Certinvest din cladirea Premium Point. Noul spaţiu de

lucru permite îmbunătăţirea timpului de răspuns în relaţia cu clienţii și creează condiții de
performanță.
***
Despre Certinvest
Certinvesta fost înfiinţatăîn anul 1994 şi s-a impus ca una dintre cele mai inovatoare companii de pe piaţa românească
de administrare de active, oferind clienţilor săi alternative profitabile pentru economiile lor, precum şi o gamă largă de
soluţii de investiţii, pe clase de active. În prezent, Certinvest este cel mai mare administrator independent de active de
pe piaţa românească, cu active administrate de peste 55 de milioane de EUR de la investitori instituţionali, investitori
privati cu disponibilităţi financiare ridicate şi de retail.

Roland Haas, Preşedintele Consiliului de administraţie, Certinvest
Pensii.
Roland are o experiență de peste 20 în administrarea investițiilor și
management. În această perioadă a fost 6 ani managing director la East
Fund Managementberatung supervizând investiții în Europa centrală și de
Est, și membru în Board-ul AXA Pension fund Slovacia. Din 2001 este
Managing Partner la HKK Private Equity Partners.

Silvia Sîrb, membru al Consiliului de Administraţie, Certinvest Pensii
Cu o experienţă de 18 ani în domeniul serviciilor financiare (servicii bancare,
pensii, asigurări), Silvia Sîrb a ocupat diferite poziţii de business de la
reprezentat vânzări până la CEO. Timp de 5 ani, Silvia Sîrb a fost CEO al
companiei de asigurări de viaţă Aegon România.

Victor Şraer, membru al Consiliului de Administraţie, Certinvest
Pensii
Victor Şraer este managing partner al brokerului de asigurări generalist
Otto Broker, companie pe care a fondat-o în urmă cu mai bine de un
deceniu, Victor Şraer este membru al Consiliului Director al Uniunii
Naţionale a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări
(UNSICAR).

