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Aviva Romania achizitioneaza Certinvest!  
Bucuresti, 12 Septembrie 2007 

Aviva, unul dintre principalii furnizori de asigurari, pensii si servicii de administrare a activelor, a 
încheiat un acord cu actionarii majoritari Certinvest, Romanian-American Enterprise Fund (RAEF) si 
Eugen Voicu, pentru achizitionarea actiunilor acestora (conditionat de aprobarile necesare). 
 
Certinvest este cea mai veche companie de administrare a activelor din România. Compania a fost 
infiintata în 1994 si a lansat primul sau fond mutual, Capital Plus, în acelasi an. Aviva este cel mai 
vechi grup de asigurari de viata si pensii din lume, istoria sa datând din 1696. Romanian-American 
Enterprise Fund (RAEF) a fost înfiintat în 1995 de catre Congresul SUA, si este o institutie de top în 
domeniul fondurilor de investitii private si al serviciilor de consiliere financiara pentru investitii din 
România. 
 
Achizitionarea Certinvest de catre Aviva reprezinta o îmbinare între cea mai experimentata companie 
de administrare a activelor din România si cel mai experimentat furnizor de asigurari de viata si pensii 
din lume. Ca urmare a acestei achizitii, Aviva urmeaza sa obtina 99.8% din actiunile Certinvest si va 
integra compania în operatiunile sale din România, alaturi de societatile deja existente de asigurari de 
viata si pensii. 

Pierre-Olivier Bouée, Director - Europa Centrala si de Est, Aviva Europa, spune: „Aceasta 
achizitie reprezinta o noua etapa în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare în Europa Centrala si de 
Est si de atingere a pozitiei de lider în economii pe termen lung în România. Totodata aceasta 
tranzactie ne va ajuta sa venim în întâmpinarea nevoilor clientilor nostri din România prin 
diversificarea gamei de produse si servicii oferite.’’  
 
Shah Rouf, CEO Aviva România, a subliniat importanta achizitiei Certinvest, aceasta urmând sa 
consolideze si mai mult prezenta Aviva în România: ''Prin achizitionarea Certinvest si înfiintarea 
recenta a companiei de pensii private, Aviva România devine un furnizor de servicii financiare 
diversificate cu o întelegere profunda a ofertei de produse de administrare a activelor. Certinvest va fi 
o componenta esentiala a strategiei noastre, oferind clientilor nostri pentru pensii, investitii si asigurari 
de viata servicii de administrare a activelor de cea mai buna calitate si randamente financiare de 
exceptie. 
 
Rouf declara în continuare ca :'' În acelasi timp, Certinvest se va dezvolta în continuare si va deveni 
parte din Reteaua de Investitii Globale a Aviva, oferind clientilor acces la expertiza internationala a 
Aviva.'' 
 
Horia Manda, Chief Investment Officer si Senior Vice-President RAEF declara: ‘’ Cu toate ca 
suntem constienti ca piata româneasca de administrare a activelor este abia la început, dorim sa 
oferim companiei si echipei Certinvest ocazia de a beneficia de toate oportunitatile unei piete în plina 
dezvoltare, facând parte dintr-unul din cele mai apreciate grupuri internationale, specializate în 
administrarea activelor. Pretul tranzactiei reflecta clar evolutia foarte buna a fondurilor administrate de 
catre Certinvest, pozitionarea actuala pe piata a companiei si potentialul sau de dezvoltare.’’ 
 
Eugen Voicu, CEO Certinvest, a comentat spunând ca : '' Prin achizitionarea Certinvest de catre 
Aviva, clientii nostri vor beneficia de siguranta oferita de un important grup financiar international, în 
acelasi timp mentinându-se nivelul de performanta al investitiilor si relatia strânsa cu care clientii au 
fost obisnuiti si pe care o asteapta de la Certinvest. Mai mult, facând parte din Grupul Aviva, compania 
si angajatii sai vor avea mai multe oportunitati de dezvoltare.'' 
 
Eugen Voicu îsi va pastra pozitia de CEO al Certinvest, sub coordonarea lui Shah Rouf, CEO Aviva 
Romania. Pe lânga aceasta, el va ocupa si pozitia de Director de Investitii al Aviva Societate de 
Administrare a unui Fond de Pensii Privat (compania de pensii a Aviva). 



 
Achizitia este prevazuta sa se încheie pâna la sfârsitul anului 2007. 

 


