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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κορυφαίες διακρίσεις για την Eurobank Asset Management ΑΕ∆ΑΚ
Σηµαντικότατες διακρίσεις έλαβαν οι διαχειριστές αµοιβαίων κεφαλαίων της Eurobank Asset
Management ΑΕ∆ΑΚ από τη Citywire Global, το διεθνή οίκο οικονοµικής ενηµέρωσης και
αξιολόγησης διαχειριστών κεφαλαίων, για τη διαχειριστική τους ικανότητα και
αποτελεσµατικότητα. Σηµειώνεται ότι η Eurobank Asset Management ΑΕ∆ΑΚ είναι από το 2008 η
Νο.1 εταιρεία σε συνολικό ενεργητικό στην Ελλάδα στη διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων και
θεσµικών χαρτοφυλακίων, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών.
Η Citywire Global απένειµε αποκλειστικά στην Eurobank Asset Management ΑΕ∆ΑΚ την ανώτατη
διάκριση “Platinum” για την κατηγορία Οµολογιακών Α/Κ Ευρωζώνης (Bonds – EuroZone) σε
σύνολο 78 εταιρειών, ανάµεσα στις οποίες συγκαταλέγονται κορυφαίοι διεθνείς διαχειριστές.
Επιπλέον, σύµφωνα µε στοιχεία 31.07.2014, οι διαχειριστές του Eurobank (LF) Greek
Government Bond Fund, κ.κ. Άρης Παπαγεωργακόπουλος και Γιάννης Γκίκας, κατέλαβαν την
πρώτη θέση παγκοσµίως στην κατάταξη των διαχειριστών της κατηγορίας αυτής ως εξής:
Κατάταξη έτους: 1ος από 131 µε απόδοση Α/Κ +50,1%
Κατάταξη 2ετίας: 1ος από 107 µε απόδοση Α/Κ +352,6%
Κατάταξη 3ετίας: 1ος από 86 µε απόδοση Α/Κ +122,9%
Κατάταξη 4ετίας: 1ος από 72 µε απόδοση Α/Κ +105,2%
Κατάταξη 5ετίας: 1ος από 66 µε απόδοση Α/Κ +72,1%

Αντίστοιχα, στην κατηγορία ∆ιεθνών Εταιρικών Οµολογιακών Α/Κ (Bonds – Global Corporates)
οι διαχειριστές του Eurobank (LF) Greek Corporate Bond Fund, κ.κ. Άρης
Παπαγεωργακόπουλος και Γιάννης Γκίκας, κατέλαβαν και πάλι την πρώτη θέση ανάµεσα σε 72
διαχειριστές της κατηγορίας µε απόδοση έτους +20,5%, µε στοιχεία 31.07.2014.
Στην κατηγορία Alternative UCITS - Bond Strategies οι διαχειριστές του Eurobank I (LF)
Absolute Return, κ.κ. Άρης Παπαγεωργακόπουλος και Γιάννης Γκίκας, κατατάχθηκαν στην
πρώτη δεκάδα ανάµεσα σε 49 διαχειριστές της κατηγορίας µε απόδοση τριετίας +15,9%, µε στοιχεία
31.07.2014.
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι κ.κ. Άρης Παπαγεωργακόπουλος και Γιάννης Γκίκας, έχουν
λάβει την ανώτατη διάκριση “Citywire ΑΑΑ”, η οποία αποδίδεται µόνο στο 2,5% σε σύνολο 10.500
διαχειριστών παγκοσµίως, ενώ είναι οι µόνοι Έλληνες διαχειριστές ελληνικής εταιρείας διαχείρισης
κεφαλαίων που έχουν λάβει τέτοιες διακρίσεις σε παγκόσµιο επίπεδο.
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Στην κατηγορία Μετοχικών Α/Κ Ευρωζώνης (Equities – EuroZone) η Eurobank Asset
Management ΑΕ∆ΑΚ είναι η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων σε σύνολο 148, ανάµεσα
στις οποίες συγκαταλέγονται κορυφαίοι διεθνείς διαχειριστές, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της
Citywire Global, που απένειµε την ανώτατη διάκριση “Platinum” και για την κατηγορία αυτή.
Παράλληλα, οι διαχειριστές του Eurobank (LF) Flexi Style Greece, Eurobank (LF) Greek
Equities και Eurobank (LF) Institutional Portfolios, κ.κ. Μάριος Χριστοδούλου και Ντόροθυ
Μυλωνά, πέτυχαν την πρώτη θέση ανάµεσα σε 286 διαχειριστές της κατηγορίας, µε στοιχεία της
31.07.2014 για το Eurobank (LF) Flexi Style Greece ως εξής:
Κατάταξη έτους: 1ος από 286 µε απόδοση +29,5%
Κατάταξη 3ετίας: 7ος από 226 µε απόδοση +59,8%
Σύµφωνα µε τον κ. Γιάννο Κοντόπουλο, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Eurobank Asset Management
ΑΕ∆ΑΚ: «Οι υψηλές διακρίσεις των διαχειριστών µας σε διεθνές επίπεδο από την Citywire Global
προσφέρουν ιδιαίτερη ικανοποίηση, καθώς αναδεικνύουν την προσήλωσή µας στην ποιότητα και στην
επίτευξη του καλύτερου διαχειριστικού αποτελέσµατος, όπως προκύπτει και από την εµπιστοσύνη των
πελατών µας που µας τοποθετεί στην πρώτη θέση στην Ελλάδα».
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