Confiança, Qualitat i Dinamisme

En la XXI Edició dels Premis de Fons d’Inversió i Pensions

VidaCaixa guardonada amb 3 dels 6 premis
concedits pel diari Expansión en la
categoria de Fons de Pensions


La companyia obté dos premis com a millor gestora del mercat, en les
categories de Renda Fixa i Mixtos, categories en les quals es troben
gairebé el 80% dels partícips espanyols



VidaCaixa, filial de SegurCaixa Holding, va ser l’entitat amb un creixement
més gran del mercat de plans de pensions el 2009, ja que va assolir una
quota de mercat del 15,6% i un volum d’estalvi superior als 13.000 milions
d’euros en plans



L’excel·lent gestió d’inversions duta a terme per la companyia permet a
VidaCaixa tancar l’exercici amb més del 70% del patrimoni gestionat
situat en el primer o segon quartil de rendibilitat

El passat dia 17 de març, el diari Expansión i la consultora
financera Interactive Data van atorgar a la companyia VidaCaixa,
filial de SegurCaixa Holding, els Premis a la Millor Gestora de
Plans de Pensions en les categories de Renda Fixa i de Mixtos.
Així mateix, el seu pla de pensions “PlanCaixa Delegació” va ser
premiat com a Millor Pla de Pensions de l’any 2009 en la categoria
de Mixtos. D’aquesta manera, en total, la companyia ha estat
guardonada amb 3 dels 6 premis atorgats a plans i gestores de pensions.
Com a gestora, VidaCaixa disposa d’una de les ofertes més àmplies i heterogènies del
mercat, de manera que es pot donar la millor solució a cada client, d’acord amb el seu
grau d’aversió al risc i l’edat prevista per a la seva jubilació. El 2009, la companyia va
aconseguir un volum d’estalvi gestionat de 13.211 milions d’euros, la qual cosa suposa
un creixement del 14% en el patrimoni gestionat i situa VidaCaixa com l’entitat amb un
creixement més gran del mercat en tots els sistemes. En plans individuals, la quota
arriba al 15,2%; en els d’ocupació i associat, al 16,2%, i en el total de sistemes, al
15,6%.
Cal destacar, un any més, l’excel·lent gestió d’inversions duta a terme, la qual ha
aconseguit que, al tancament de l’exercici 2009, més del 70% del patrimoni total
gestionat en plans del sistema individual se situés en el primer o segon quartil de
rendibilitat, segons dades publicades per Inverco. El reconeixement de VidaCaixa com
a millor gestora de pensions de renda fixa i renda mixta és molt rellevant, ja que
gairebé el 80% dels partícips a Espanya es troben en plans inclosos en aquestes dues
categories.
Ernesto Moreno, Director d’Inversions de VidaCaixa destaca que “el premi rebut en la
categoria de renda fixa suposa una continuïtat al premi atorgat l’any passat, en un
entorn molt diferent de mercat. A diferència de l’exercici anterior, ha estat la renda fixa
privada la que ha tingut una millor evolució, la qual cosa ha estat aprofitada de forma
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positiva pels fons gestionats per VidaCaixa, de manera que s’ha incrementat el pes
invertit en aquests actius en detriment del Deute Públic. Durant aquest període, la
gestora ha intentat obtenir un rendiment consistent, aprofitant les oportunitats del
mercat, gràcies a una gestió molt flexible de la durada de la cartera, així com dels
pesos destinats a renda variable en els fons mixtos. La gestió discrecional i sense
restriccions derivades dels índexs de referència ha estat la clau dels resultats
aconseguits”.
Expansión i Interactive Data adrecen la seva convocatòria a tots aquells fons registrats
en la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) amb antiguitat d’un any, i els
avaluen a partir de criteris de rendibilitat i de risc.

SegurCaixa Holding
El Grup SegurCaixa Holding, -Grup Assegurador de “la Caixa” integrat a Criteria CaixaCorp,
anteriorment denominat CaiFor-, és líder en el mercat espanyol d’assegurances i plans de
pensions. Opera a través de les companyies VidaCaixa i SegurCaixa i estructura la seva
activitat a partir de dues grans àrees: productes i serveis per a particulars, i productes i serveis
per a col·lectius i empreses. El Grup és presidit per Ricard Fornesa, Tomàs Muniesa n’és el
Conseller Delegat i Màrius Berenguer, el Director General.
En l’àrea de clients particulars, VidaCaixa ofereix un ampli ventall d’Assegurances de VidaRisc, Salut i Estalvi i de Plans de Pensions, mentre que SegurCaixa ofereix Assegurances de la
Llar, Autos i Accidents. D’altra banda, en l’àmbit de col·lectius i empreses, la divisió
especialitzada VidaCaixa Previsió Social proveeix aquest mercat d’Assegurances de Vida,
Salut i Accidents i Plans de Pensions.
Persona de contacte: Modest Monclús
(mmonclus@atkinson-asociados.com - 93 414 37 37)
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