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Bright Cap SICAV  

Bright Cap SICAV is an open ended UCITS fund domiciled in Luxembourg and managed by Finexis SA – regulat-
ed fund Management Company. Bright Cap fund has been authorized for public distribution in Romania by ASF 
(Autoritatea de Supraveghere Financiară) and is characterized by a strict diversification rules applicable to UCITS 
funds which is ensuring a high level of risk spreading. The Fund is audited by an independent and regulated 
auditor and its securities are deposited with a Luxembourg based custodian bank.

Bright Cap SICAV este un OPCVM cu participare deschisă, domiciliat in Luxemburg și administrat de către 
FINEXIS S.A. – o societate de gestiune de fonduri de investiții reglementată de către Comisia de Supraveghere a 
Sectorului Financiar luxemburghez (CSSF). Fondul Bright Cap este autorizat de către Autoritatea de Supraveg-
here Financiară Română (ASF) pentru activitatea de distribuție publică în Romania și este caracterizat de reguli 
stricte de diversificare aplicabile fondurilor OPCVM, ceea ce asigură un nivel ridicat de repartiție a riscurilor. Fon-
dul este auditat de către un auditor independent și reglementat, iar activele sale sunt depozitate într-o bancă 
reglementată din Luxemburg.
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Luxembourg Investment Funds / Fonduri de investiții luxemburgheze

With more than EUR 3,000 billion in net assets under management, Luxembourg is the largest investment fund 
centre in Europe and the second largest in the world after the US. It is the largest global distribution centre for 
investment funds, with its funds offered in more than 70 countries around the world. Luxembourg’s investment 
funds have a dominant share in both the retail and the institutional marketplace in Europe, and are the vehicle 
of choice in many parts of Asia, Latin America and the Middle East. Luxembourg is also a major centre for alter-
native asset classes with more than 20 per cent of assets managed by alternative fund managers.

Finexis SA. – a unique CSSF licensed, fully independent fund industry player offering a “one stop shop” concept. 
As a Management Company and AIFM we provide Asset Management Services for all types of investment funds 
including UCITS, SIF’s and SICARS. Finexis also provides convenient and efficient services to third party manag-
ers including Central Administration, Transfer Agency, Domiciliation, Promotorship, Directorship and Risk Man-
agement. Through all of the above we complete the value chain of the Investment Fund’s services.

Product range / Gama de produse

FINEXIS offers a wide range of investment vehicles that can be set up rapidly and with little bureaucracy. The 
most frequently used structures are investment company with variable capital (SICAV), the common investment 
fund (FCP), the “société de participations financières” (Soparfi), the risk capital investment company (SICAR) and 
the securitisation vehicle. These vehicles, which are often made to measure for the specific needs of a client, can 
have multiple uses, including project finance, real-estate or alternative investment, venture capital investment, 
management of holdings, capital market transactions or the management of patents and licence.

Având mai mult de 3.000 de miliarde de euro în administrare ca activ net, Luxemburg este cel mai mare centru 
de fonduri de investiții din Europa și al doilea ca mărime din lume, după SUA. Mai mult decat atât, Luxembourg 
este cel mai mare centru de distribuție la nivel mondial de fonduri de investiții, având fonduri oferite în mai mult 
de 70 de țări din întreaga lume. Fondurile de investiții din Luxemburg au o pondere dominantă atât în comerțul 
cu amănuntul cât și pe piața instituțională din Europa, și sunt principala alegere ca structură financiară a multor 
investitori din Asia, America Latină și Orientul Mijlociu. Luxembourg este, de asemenea, un centru major pentru 
clasele de active alternative, cu mai mult de 20% din activele sale administrate de către administratori de fon-
duri alternative.

FINEXIS S.A. este o societate de gestiune complet independentă și reglementată de către CSSF – Comisia de su-
praveghere a sectorului financiar luxemburghez. În calitate de societate de gestiune și AFIA, societatea noastră 
oferă servicii de administrare a activelor oricăror tipuri de fonduri de investiții, inclusiv OPCVM, FIS și SICAR. 
Finexis oferă, de asemenea, servicii convenabile și eficiente pentru managerii de fonduri de investiții, inclusiv 
administrare centrală, agent de transfer, domiciliere, promovare, directorat și management al riscului. Prin toate 
aceste activitați societatea noastră este capabilă să ofere un concept unic de servicii “one stop shop” pe piața 
financiară luxemburgheză.

FINEXIS oferă o gamă largă de tipuri de investiții care pot fi create rapid și cu puțină birocraţie. Structurile utili-
zate cel mai frecvent sunt societățile de investiții cu capital variabil (SICAV), Fondurile Comune de Investiții (FCP), 
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Team / Echipa

FINEXIS core team consist of people who work together for almost 20 years. Before setting up Finexis, they held 
several top executive positions at Luxembourg based banks.

Furthermore, contrary to big organizations, members of our team have a wide range of competences, which 
are not limited by typical corporate structures. We encourage people to learn more and to fully understand the 
whole complexity of the processes they are involved in.

Bright Cap SICAV / Bright Cap SICAV

Bright Cap SICAV is structured as an umbrella fund with few active compartments. Three of them have been au-
thorized and registered for a public distribution in France, United Kingdom, Luxembourg, Poland and Romania 
by the respective commissions of financial surveillance:

•	  Bright Cap Europe Income
•	  IFM Global Asset Allocation
•	  IFM Global Capital Accumulation 

Nucleul echipei societății FINEXIS este format din oameni care lucrează împreună de peste 20 de ani, și care 
înainte de a se alătura societății Finexis au ocupat în general poziții înalte în băncile de renume din Luxemburg.

Spre deosebire de organizațiile mari, membrii echipei noastre au o arie largă de competențe, care nu sunt limi-
tate de structurile tipice corporative. Noi încurajăm oamenii să învețe în continuu, să chestioneze și să înțeleagă 
pe deplin întreaga complexitate a proceselor în care sunt implicați.

Bright Cap SICAV este structurat sub forma unui fond de investiții tip umbrelă cu câteva compartimente active. 
Trei dintre ele au fost înregistrate și autorizate pentru distribuția publică în Franța, Marea Britanie, Luxembourg, 
Polonia și Romania de către autoritațile piețelor financiare competente. Aceste compartimente sunt:

•	  Bright Cap Europe Income 
•	 IFM Global Asset Allocation
•	 IFM Global Capital Accumulation

„Societățile de participare financiară” (Soparfi), Societățile de Investiții cu Capital de Risc (SICAR) și societățile 
de securitizare. Aceste instrumente, care sunt de multe ori făcute pentru a se adapta nevoilor specifice ale unui 
client, pot avea utilizări multiple, inclusiv finanțare de proiecte, investițiile imobiliare sau alternative, investițiile 
de capital de risc, gestionarea societăților de tip „holding”, tranzacțiile de pe piețele de capital sau gestionarea 
brevetelor și a licențelor.
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Bright Cap Europe Income / Bright Cap Europe Income

Bright Cap Europe Income is a compartment which is directly managed by Finexis SA (portfolio management).

Bright Cap Europe Income is a continuation of the Finexis most successful fund - Finex World Dividend SICAV SIF 
(around 40% of growth in 3 years). Bright Cap Europe Income has several advantages over its predecessor – it 
is a UCITS fund which contrary to Finex SIF structure can be openly distributed to private clients, as well as pro-
vides even better diversification which is imposed by its legal structure. 

Highlights / Repere

•	 Bright Cap Europe Income fund invests mainly in listed assets and bonds with high dividend payout ratio 
that demonstrate a potential for growth and stability enabling them to distribute dividends on a recurring 
basis.

•	  A balance between equities and bonds is securing both long term growth potential of the fund as well as 
a guaranteed stream of revenues to cover the fund’s costs.

•	  The Fund is investing mainly in Europe (Eurostocks50, DAX, CAC40…) but also on the global stage, which 
allows to find the high growth potential investment opportunities while diversifying risk.

•	  The fund seeks absolute performance without reference to a specific index. One of the priority objectives 
of managers is a protection of assets value. Liquidity level is based on market conditions. 

•	  Finexis as an independent management company strives to ensure the most competitive fee structure on 
the market

Bright Cap Europe Income este un compartiment care este administrat în mod direct de către Finexis S.A. (man-
agerul de portofoliu).

Bright Cap Europe Income este un compartiment OPCVM care este o continuare a fondului celui mai de succes 
al societății Finexis - Finex World Dividend SICAV FIS (fond care a înregistrat o creștere de aproximativ 40%  în 3 
ani). Bright Cap Europe Income are mai multe avantaje față de predecesorul său - acesta este un fond OPCVM 
care contrar unui fond FIS, poate fi distribuit în mod deschis clienților privați, furnizând o mai bună diversificare, 
în conformitate cu structura sa juridică. Având în vedere acest lucru, până în prezent, Bright Cap Europe Income 
a fost notificat pentru distribuție și pentru a deține autorizațiile relevante în Luxemburg (CSSF), Franța (FAM), 
Marea Britanie (FCA), Polonia (KNF) și România (ASF).

•	  Fondul Bright Cap Europe Income investește preponderent în active cotate la bursă și obligațiuni cu rată 
mare de plată a dividendelor, care demonstrează un potențial de creștere și stabilitate permițând distri-
buirea de dividende în mod recurent.

•	 Realizarea unui echilibru între investitiile în acțiuni și a celor în obligațiuni permite atât asigurarea 
potențialului de creștere pe termen lung a fondului, precum și un flux garantat de venituri pentru a aco-
peri costurile fondului.

•	 Fondul investește în principal în Europa (Eurostocks50, DAX, CAC40 ...), însă și pe piața mondială, ceea ce 
permite identificarea oportunităților de investiții cu mare potențial de creștere, în același timp cu diversifi-
carea riscului.



www.finexis.lu

25A Boulevard Royal, L2449 Luxembourg, info@finexis.lu, +352 20 21 29

6

Type: 
Tip: 

Mixed - Equities & Bonds & Funds                                                        
Amestecat - Fonduri de actiuni

Date of creation:
Data creării:  01/01/2016

Legal form: 
Forma juridica:  SICAV, SA

Type of the sub-fund:   
Tipul subfondului:

UCITS / OPCVM
UCITS/ fond OPCVM

Name of the fund: 
Numele fondului: Bright Cap

ISIN: LU1267530126

Bloomberg Ticker:  BCPINCA:LX

Valor: 32193572

Currencies/subscription: 
Monede / abonare:  EUR, PLN, GBP, USD, CHF

Central administration: 
Administrația centrală: Finexis SA

Custodian: 
Custode: Natixis Bank

Costs: 
Taxe: 

1,75% max management fees, 0,5% for first six months
Maxim 1,75% taxe de administrare, 0,5% pentru primele șase luni

•	 Fondul dorește să obțină performanțe absolute fără a face referire la un indice specific. Unul dintre obiec-
tivele prioritare ale managementului fodului de investiții este protejarea  valorii activelor. Nivelul de lich-
iditate se bazează pe condițiile de piață.

•	 Finexis, fiind o societate de gestionare independentă, se străduiește să asigure cea mai competitivă 
structură a taxelor de pe piață.
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Historical performance of Finex World Dividend Fund (predecessor of Bright Cap Europe Income)

Performanța istorică a fondului Finex World Dividend (predecesorul fondului Bright Cap Europe Income)

Performance of Bright Cap Europe Income

Performanța fondului Bright Cap Europe Income
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Fund Manager / Managerul Fondului

Christian has over 20 years of experience in the Luxembourg fund industry. His career has taken him through 
several leading Luxembourg finance institutions. Before setting up Finexis S.A. (2005 to 2009) Christian was 
Managing Director and Head of Operations at a large American bank in Luxembourg, active in investment funds 
and corporate trust business.

Prior to this role he was heading the custodian business line of Commerzbank International in Luxembourg. 
Christian holds a master degree in management from Paris-IX-Dauphine University, a Diplom-Kauffman from 
Goethe University in Frankfurt am Main, a US MBA of Sacred Heart University in Connecticut and the IFBL-Bank-
ers Diploma from Luxembourg.

•	 Master of Business Administration (MBA), Sacred Heart University, Fairfield, USA
•	 Graduated from Institut de Formation Bancaire du Luxembourg IFBL
•	 “Diplom-Kaufmann”, Goethe University, Frankfurt am Main, Germany
•	  “Maîtrise des Sciences de Gestion”, Paris-IX-Dauphine University, France

Christian are peste 20 de ani de experiență în industria fondurilor din Luxemburg. Cariera sa s-a derulat în cadrul 
multor instituții financiare importante din Luxemburg. Înainte de a întemeia societatea Finexis, din 2005 până 
în 2009, Christian a fost Director Executiv și Sef de Operațiuni la o mare bancă americană din Luxemburg, fiind 
activ în domeniul fondurilor de investiții și în domeniul trusturilor corporative.

Înainte de a deține această poziție, Christian a condus departamentul de depozitări al Bancii Comerciale 
Internaționale din Luxemburg. Christian deține o diplomă de master în management de la Universitatea Paris-
IX-Dauphine, o diplomă de Kauffman de la Universitatea Goethe din Frankfurt am Main, un MBA de la Universi-
tatea Sacred Heart din Connecticut și Diploma IFBL a Bancherilor din Luxemburg. 

•	 Master of Business Administration (MBA), Universitatea Sacred Heart, Fairfield, Statele Unite ale Americii
•	 Absolvent al Institutului de Formare Bancară din Luxembourg (IFBL)
•	 “Diplom-Kaufmann”, Universitatea Goethe, Frankfurt am Main, Germania
•	 Absolvent al „Știintelor Managementului”, Universitatea Paris-IX-Dauphine, Franța 

Christian Denizon
CEO - Administrateur Délégué – Finexis SA
CEO – Director Executiv Finexis S.A.
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Bright Cap IFM Funds / Fondurile Bright Cap IFM

Two of the Bright Cap SICAV subfunds are managed by IFM Global Asset Management. IFM GAM, offers special-
ized, asset management services. They might be described in two ways – in a nutshell, we offer achieving above 
average returns on investment, while maintaining an adequate level of safety. To be more precise, we render 
investment management services within our global investment strategies. We operate in the global financial 
markets, providing our clients with real diversification of investments.

Our mission is to create investment strategies based on acquired knowledge, to test their effectiveness, analyse 
current results on investments in order to achieve a superior goal: to increase our Clients’ assets. We look at the 
world from a different perspective than the obvious one to see new aspects of reality. In order to gain the maxi-
mum available knowledge we have established relationships with specialists in the field of investment from all 
over the world, which gives us a direct access to sources of information and first-hand financial analyses. Our 
experience, reliable expertise and years of practice help us ensure our clients achievement of their investment 
objectives.

IFM Global Asset Management is based in Warsaw and is supervised by Securities and Exchange, Warsaw, Poland 
and holds an asset management license with European passport granted in 2013.

Services of IFM Global Asset Management are addressed to individual and corporate investors who seek in the 
financial market advanced, global investment strategies. Minimum level of assets which we accept to really di-
versified management is 500,000 euro.

IFM Global Asset Management, managerul de active al Fondului Bright Cap IFM Global, oferă servicii special-
izate, de management al activelor. Acestea ar putea fi descrise în două feluri – pe scurt, noi oferim realizarea 
unor randamente medii ale investițiilor, menținând în același timp un nivel adecvat de siguranță. Mai precis, noi 
prestăm servicii de administrare a investițiilor în cadrul strategiilor noastre globale de investiții. Ne desfășurăm 
activitatea pe piețele financiare globale, oferind clienților noștri o diversificare reală a investițiilor.

Misiunea noastră este de a crea strategii de investiții pe baza cunoștințelor dobândite, pentru a testa eficiența 
lor, analizând rezultatele actuale ale investițiilor, în scopul de a atinge un obiectiv superior: creșterea activelor 
clienților noștri. Noi privim lumea dintr-o altă perspectivă decât cea evidentă pentru a vedea noi aspecte ale 
realității. În scopul de a obține cunoștințele maxime disponibile am stabilit relații cu specialiști în domeniul 
investițiilor din toată lumea, ceea ce ne oferă un acces direct la sursele de informații și analize financiare de 
prima mână. Experiența noastră, expertiza de încredere și anii de practică ne ajută să asigurăm cliențiilor noștri 
atingerea obiectivelor lor de investiții.

IFM Global Asset Management este situat in Varșovia, este supravegheat de către Securities and Exchange, 
Varșovia, Polonia și deține o licență de gestionare a activelor cu pașaport european acordat în 2013.

Serviciile IFM Global Asset Management se adresează investitorilor individuali și societăților care caută strategii 
globale de investiții pe piața financiară avansată. Nivelul minim al activelor pe care le acceptăm pentru o ges-
tionarea diversificată în mod real este de 500.000 de euro.
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Bright Cap IFM Global Capital Accumulation Fund 
/ Fondul Bright Cap IFM Global Capital Accumulation 

IFM Global Accumulation Fund is managed using a multi-asset strategy on the debt market. The essence of this 
strategy is to obtain stable and repeatable rates of return by investing in debt instruments. The fund aims at 
the result of 3%-4% yearly average, striving to ensure that the fluctuations in the value of shares are as small as 
possible. In implementing the above guidelines, we divide this strategy into two parts: the passive part and the 
active part.

The goal of the passive part is to minimise fluctuations of the fund’s share value. It can be described as the foun-
dations ensuring stability under all conditions. On these foundations we “place” the solutions comprising the 
active part of the strategy – they are more aggressive but they offer potential higher return. Thus it is possible 
to exploit a wide spectrum of global debt instruments (EFTs and over 14,000 investment sub-funds registered in 
Luxembourg) allowing for making profit under diverse market conditions and in result to achieve the assumed 
rate of return also when standard debt funds are undergoing a hard time. 

IFM Global Accumulation Fund is intended for people interested in protecting their savings, in very low fluctua-
tions in their valuation in the course of investment and in obtaining a slightly higher rate of return than on stan-
dard bank deposit. 

Fondul Bright Cap IFM Global Capital Accumulation este gestionat cu ajutorul unei strategii de active multiple 
pe piața de creanțe. Esența acestei strategii este de a obține rate stabile și repetabile de rentabilitate prin in-
vestirea în instrumente de creanțe. Fondul are ca obiectiv un rezultat mediu anual de 3%-4%, străduindu-se să 
garanteze că fluctuațiile în valoarea acțiunilor sunt cât mai mici posibil. În implementarea obiectivelor descrise 
mai sus, strategia este împărțită în două părți: partea pasivă și partea activă.

Scopul părții pasive a strategiei este de a minimaliza fluctuațiile valorii acțiunilor fondului, astfel încât să se asig-
ure stabilitatea fondului în orice condiții. Pe această bază de stabilitate asigurată de către partea pasivă a strate-
giei, partea activă a strategiei este concepută într-o manieră mai„agresivă”, care însă oferă un potențial mai mare 
de rentabilitate. Astfel, este posibil să se exploateze un spectru larg de instrumente de creanță la nivel mondial 
(EFT-uri și peste 14.000 sub-fonduri de investiții înregistrate în Luxemburg), care să permită generarea de profit 
în condiții de piață diverse și în consecință atingerea ratei de rentabilitate prevăzute chiar și in condițiile în care 
fondurile de creanță standard trec printr-un moment greu.

Fondul Bright Cap IFM Global Capital Accumulation este destinat persoanelor interesate să-și protejeze 
economiile, persoanelor interesate de fluctuații foarte scăzute ale valorii economiilor lor pe toată durata 
investiției și persoanelor interesate de obținerea unei rate de rentabilitate ușor mai mari decât cea oferită de 
depozitele bancare standard.
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Type: 
Tip: 

Global Fixed Income Asset Allocation 
Alocarea globală cu venit fix activ

Date of creation:
Data creării:  01/01/2016

Legal form: 
Forma juridică: SICAV, SA

Type of the sub-fund:   
Tipul subfondului:

UCITS / OPCVM
UCITS/ fond OPCVM

Name of the fund: 
Numele fondului:

Bright Cap Cap IFM Global Capital Accumulation Fund
Cap Bright Fondul CAP IFM Global Capital Accumulation

ISIN: LU1331762762

Bloomberg Ticker:  BCPINCA:LX

Valor: 32193572

Currencies/subscription: 
Monede / abonare:  EUR, PLN

Central administration: 
Administrația centrală: Finexis SA

Custodian: 
Custode: Natixis Bank

Asset Manager:
Administrator de active: IFM Global Asset Management 

Costs: 
Taxe: 

1,0% max management fees
Maxim 1,0% taxe de administrare

Front-end fee for distributors:  
Taxa de intrare-ieșire pentru distribuitori: 1-3%
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Bright Cap IFM Global Active Allocation Fund 
/ Fondul Bright Cap IFM Global Active Allocation 

IFM Global Active Allocation Fund is managed in line with a global multi-asset strategy. The fund’s goal is the 
result of 7%-8% yearly average. The strategy pursued by the fund is based on active investment approach and it 
provides for tailoring the composition of portfolio to the changing market conditions on the on-going basis.  In 
effect, the share of stock and bonds changes as well as the instruments used within each class of assets. Acting 
in this way, the manager of the fund aims to achieve a satisfactory rate of return under all market conditions.

A wide range of EFTs and over 14,000 investment sub-funds registered in Luxembourg are used by this fund, 
which are not directly accessible for a Polish investor. Thus the fund is not dependent on one market and may 
profit from investment opportunities worldwide. Moreover, the fund strives to implement this strategy in a 
prudent manner, accounting not only for the assumed rate of return but also for the risk involved. The fund will 
always strive to ensure that the risk is as low as possible. 

IFM Global Allocation Fund is intended for people willing to exercise patience of Investor who accepts transi-
tional moderate (thanks to globally diversified portfolio) fluctuations in the valuation in return for a significantly 
higher increase in the value of savings, compared to standard bank deposit. 

Fondul Bright Cap IFM Global Active Allocation este gestionat printr-o strategie care folosește active multiple 
la nivel mondial. Obiectivul fondului este atingerea unui rezultat mediu anual de 7% -8%. Strategia urmărită de 
fond se bazează pe o abordare de investiții activă și prevede adaptarea compoziției portofoliului la condițiile de 
piața în schimbare. Într-adevăr, de-a lungul duratei investiției și în conformitate cu condițiile pieței, ponderea 
stocurilor și a obligațiunilor, precum și instrumentele utilizate în cadrul fiecărei clase de active se pot modifica. 
Prin această flexibilitate, gestionarul fondului își propune să realizeze o rată de rentabilitate satisfăcătoare în 
toate condițiile de piață. 

O gamă largă de EFT-uri și peste 14.000 de sub-fonduri de investiții înregistrate în Luxemburg și care nu sunt di-
rect accesibile pentru un investitor român sunt utilizate de către acest fond. Astfel, fondul nu este dependent de 
o singură piață și poate profita de oportunități de investiții la nivel mondial. De asemenea, fondul se străduiește 
să pună în aplicare această strategie într-un mod prudent, asumându-și responsabilitatea nu numai pentru rata 
de rentabilitate prevăzută, ci și pentru riscul incident al investiției. Fondul va face mereu eforturi pentru a se 
asigura că acest risc este cât mai mic posibil.

Fondul Bright Cap IFM Global Active Allocation este destinat investitorilor care nu se grăbesc și care acceptă 
fluctuații tranzitorii moderate în evaluare (datorită portofoliului diversificat la nivel global), în schimbul unei 
creșteri semnificativ mai mari a valorii economiilor lor, în comparație cu depozitele bancare standard.
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Type: 
Tip: 

Global Fixed Income Asset Allocation 
Alocarea globală cu venit fix activ

Date of creation:
Data creării:  01/01/2016

Legal form: 
Forma juridică: SICAV, SA

Type of the sub-fund:   
Tipul subfondului:

UCITS / OPCVM
UCITS/ fond OPCVM

Name of the fund: 
Numele fondului:

Bright Cap Cap IFM Global Active Allocation Fund
Cap Bright Fondul CAP IFM Global Active Allocation 

ISIN: LU1331763141

Bloomberg Ticker:  BCPINCA:LX

Valor: 32193572

Currencies/subscription: 
Monede / abonare:  EUR, PLN

Central administration: 
Administrația centrală: Finexis SA

Custodian: 
Custode: Natixis Bank

Asset Manager:
Administrator de active: IFM Global Asset Management 

Costs: 
Taxe: 

2,4% max management fees
Maxim 2,4% taxe de administrare

Front-end fee for distributors:  
Taxa de intrare-ieșire pentru distribuitori: 1-5%
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The Benefit of Using Bright Cap IFM Funds
/ Beneficiile utilizării fondurilor Bright Cap IFM

•	 We are an institution with considerable market experience. By cooperating with us you are sure to embark 
on a fascinating investment “journey”, where our carefully developed operation support will accompany 
you at every step of the way and make sure to provide you with the comfort of overall client satisfaction. 
Such a support may include: support at group and individual meetings with key Clients and assistance in 
effective enhancement of sustainability and development perspectives in cooperation with the Clients 
and support in the form of granting access to elegant premises for meetings with Clients of high value 
(obtaining premium titles) in Warsaw, Katowice and Wrocław. 

•	 Suntem o instituție cu o experiență considerabilă pe piața finaciară. Cooperând cu noi veți pătrunde într-
un “univers” fascinant al investițiilor financiare, în care suportul nostru operațional dezvoltat cu atenție 
vă va însoți la fiecare pas pentru a vă ajuta să obțineți confortul unei satisfacții generale a clientului 
dumneavoastră. Suportul nostru poate include: suport la nivel de grup și în cadrul întâlnirilor individuale 
cu clienții; asistență în ceea ce privește creșterea efectivă a perspectivelor de durabilitate și dezvoltare a 
cooperării dintre dumneavoastră și clienții dumneavostră, precum și sprijin sub forma de acordare a ac-
cesului la premise elegante pentru întâlniri cu clienți-cheie în Varșovia, Katowice și Wroclaw (spre exemplu 
în cazul obținerii de titluri premium).
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•	 Added to this, by using our funds you will increase your exposure to market novelties and introduce a 
fully innovative product to your offer – this should reinforce the Client’s interest in the product.

•	 You will strengthen your brand in your relation with your Clients by making use of our unique global 
knowledge. The knowledge transfer we suggest should give you access to valuable information in a time-
ly manner and should enable you to distinguish yourself in the eyes of your Clients.

•	 Thanks to the global and instrumental diversification of the funds that we recommend it will be easier for 
you to acquire Client assets that have been under the management of other financial institutions or of the 
Clients themselves. 

•	 Thanks to the limited fluctuations in the valuation our funds’ assets you will ensure Client satisfaction. This 
should strengthen your relation with your Clients and encourage them to proceed to subsequent invest-
ments with you. 

•	 Prin utilizarea fondurilor noastre expunerea dumneavoastră la noutățile de pe piață va crește. În același 
timp veți beneficia de posibilitatea de a introduce un produs complet inovator în oferta  dumneavoastră – 
ceea ce ar trebui să consolideze interesul clienților dumneavoastră în produsul pe care îl oferiți.

•	 Mai mult, veți putea consolida brand-ul dumneavoastră în relația cu clienții prin utilizarea cunoștințelor 
noastre globale unice. Transferul de cunoștințe, pe care noi îl propunem vă va oferi acces la informații 
valoroase, în timp util și în același timp va contribui pozitiv la imaginea dumneavostră în fața clienților 
dumneavoastră.

•	 Grație diversificării globale și instrumentale a fondurilor pe care le recomandăm veți putea achiziționa mai 
ușor active-client, care s-au aflat anterior sub conducerea altor instituții financiare sau a clienților înșiși.

•	 Grație fluctuațiilor limitate a valorii activelor fondurilor noastre veți putea asigura satisfacția clienților 
dumneavoastră. Acest lucru ar trebui să consolideze relația dumneavoastră cu aceștia și să-i încurajeze să 
continue să investească în produsele pe care le oferiți.

In order to subscribe to any of the above mentioned fund, please contact Finexis S.A. by email 
at info@finexis.lu or give us a call on +352 20 21 29.

Pentru a subscrie în oricare dintre fondurile menționate mai sus, vă rugăm să contactați Finexis S.A.  
la adresa de e-mail: info@finexis.lu sau să ne apelați la  +352 20 21 29.
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