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BCR Obligaţiuni - 5 ani
Numărul 1 pe piaţa fondurilor de investiţii
BCR Obligaţiuni este cel mai mare fond deschis de investiţii de obligaţiuni din cadrul
Grupului ERSTE şi cel mai mare fond deschis de investiţii de pe piaţa de profil din
România, având în administrare active în valoare de 3.52 miliarde RON, adică peste 1
miliard USD.
„În urmă cu cinci ani, am ales să răsplătim încrederea oamenilor care au venit spre noi.
Astfel, odată cu autorizarea şi, apoi, calculul primei cotaţii a fondului BCR Obligaţiuni,
am pus bazele unui parteneriat de lungă durată bazat pe comunicare, profesionalism şi
încredere.
Valorile noastre au rămas neschimbate peste ani. Istoria de 5 ani a BCR Obligaţiuni a fost
scrisă împreună cu cei peste 100 000 de investitori persoane fizice, care reprezintă peste
80% din activele fondului acum, la ceas aniversar.
Să ne bucurăm, aşadar şi să privim cu încredere înainte!”, a declarat Dragoş Neacşu, CEO
ERSTE Asset Management.
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Evoluţia fondului BCR Obligaţiuni de la lansare (**)
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*Sursa: Asociaţia Administratorilor de Fonduri
**Data de calcul 31.10.2012
Sursa ERSTE Asset Management

•

Premii

2008 – “Performanţă pe piaţa de capital”, revista “Piaţa Financiară”
2011 - “Top fonduri de investiţii – categoria fonduri de obligaţiuni”, Galele Finmedia
•

Beneficii pentru investitori

 Diversificarea plasamentelor: instrumentele cu venit fix au scadenţe şi emitenţi diferiţi;
 Randamentele superioare: datorită volumelor mari pe care le tranzacţionăm, puterea
noastră de negociere cu băncile şi cu partenerii externi este foarte ridicată, astfel încât
obţinem randamente superioare celor pe care le-aţi putea negocia individual;
 Lichiditatea ridicată: datorită volumului mare de active pe care le avem în administrare,
nevoile de lichidităţi pot fi onorate cu promptitudine;
 Profesionalismul şi experienţa: prin reţeaua extinsă de relaţii de afaceri pe care le avem
cu bănci din ţară şi din străinătate avem acces la numeroase rapoarte de cercetare şi
putem exploata oportunităţile atractive de plasament care apar pe pieţele financiare;
 Specializarea: managerii noştri de fonduri sunt specializaţi pe fonduri cu venit fix, având
o pregătire teoretică temeinică şi o bogată experienţă practică în efectuarea de
plasamente în instrumente cu venit fix.
Întrebări către: ERSTE Asset Management
Dragos Neacsu, CEO, tel: 0372 269 989; e-mail: dragos.neacsu@erste-am.ro
Oana Popescu, Marketing Officer; tel: 0372 269 922; e-mail: oana.popescu@erste-am.ro
Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune
înainte de a investi în aceste fonduri ! Prospectele de emisiune pot fi obţinute de la unităţile teritoriale ale Băncii
Comerciale Române SA şi de la sediul SAI ERSTE Asset Management SA. FDI ERSTE Monetar, Decizia CNVM nr.
596/2012, nr. Reg. CNVM CSC06FDIR/400079; FDI BCR Obligaţiuni, Decizia CNVM nr. 1872/2007, nr. Reg. CNVM
CSC06FDIR/400039; FDI BCR Dinamic, Decizia CNVM nr. 3117/2004, nr. Reg. CNVM CSC06FDIR/400002; FDI
BCR Expert, Decizia CNVM nr. 3215/2005, nr. Reg. CNVM CSC06FDIR/400024; FDI BCR Europa Avansat, Decizia
CNVM nr. 1870/2007, nr. Reg. CNVM CSC06FDIR/400042. SAI ERSTE Asset Management SA, Str. Uruguay, nr. 14,
sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999; e-mail: office@erste-am.ro; www.erste-am.ro Decizia CNVM nr. 98/2009,
nr. Reg. CNVM PJR05SAIR400028; Depozitar: BCR SA, Aviz CNVM nr. 27/2006, nr. Reg. CNVM
PJR10/DEPR/400010.
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