Nota de Imprensa

Santander Asset Management e Pioneer
Investments unem forças para criar uma gestora
de activos global líder na Europa e América Latina
•

Ambas as empresas chegam a um acordo de princípio para fundir a Pioneer Investments e
a Santander Asset Management numa gestora global de 353.000 milhões de euros de
activos na Europa e América Latina

•

A nova empresa irá designar-se Pioneer Investments

•

O acordo valoriza a Santander Asset Management em 2.600 milhões de euros e a Pioneer
Investments em 2.750 milhões de euros

23 de Abril de 2015. O Banco Santander e os seus parceiros Warburg Pincus e General Atlantic
alcançaram um acordo de exclusividade e de princípio, sujeito à assinatura do acordo definitivo,
para fundir a Santander Asset Management e a Pioneer Investments, e criar assim uma gestora de
activos global líder na Europa e na América Latina. A nova empresa, com aproximadamente
353.000 milhões de euros em activos sob gestão (no final de 2014), será designada de Pioneer
Investments.
Esta aliança supõe um aumento significativo na dimensão e no alcance da nova gestora numa
indústria em que a massa crítica supõe uma vantagem competitiva. A empresa criada terá também
uma maior diversificação tanto em mercados maduros como de elevado crescimento em termos de
produtos, bases de clientes e canais de distribuição.
A nova empresa terá uma capacidade de crescimento e rentabilidade maiores, um foco estratégico
renovado e uma trajectória de crescimento sólida, criando uma empresa com um sólido
desempenho, que teve umas entradas líquidas totais de 43.000 milhões de euros em 2013 e 2014.
Além disso, os acordos de distribuição a longo prazo com o Santander e o Unicredit supõem uma
capacidade de distribuição de retalho sem precedentes na Europa e na América Latina e irão a par
com a grande capacidade de distribuição institucional e de terceiros da empresa resultante. A isto
acresce o potencial de gerar importantes sinergias por meio da venda cruzada de produtos
complementares.
O acordo entre as gestoras beneficiará os clientes, uma vez que resultará numa oferta de produtos
e serviços mais ampla e de maior valor acrescentado.
O acordo contempla a criação de uma nova empresa, na qual se integrarão as gestoras de activos
locais da Santander Asset Management e Pioneer. O Santander terá uma participação directa de
33,3% na nova empresa, a Unicredit outros 33,3% e os gestores de fundos de capital de risco
Warburg Pincus y General Atlantic partilharão uma participação de 33,3%. Os negócios da Pioneer
nos Estados Unidos não serão incluídos na nova empresa. Serão propriedade da Unicredit (50%) e
da Warburg Pincus e General Atlantic (50%).

Juan Alcaraz, actual Administrador Delegado da Santander Asset Management, será o
Administrador Delegado da nova empresa, enquanto Giordano Lombardo, actual Administrador
Delegado e Director de Investimentos da Pioneer Investments, será o Director de Investimentos da
nova empresa.
A operação supõe valorizar a Santander Asset Management em 2.600 milhões de euros e a
Pioneer Investments em 2.750 milhões de euros. A Warburg Pincus e a General Atlantic farão um
investimento de capital adicional na empresa como parte da transacção. Esta operação não terá
impacto material no capital do Grupo Santander. Depois do acordo de princípio, as partes
trabalharão conjuntamente para assinar um acordo definitivo e vinculativo que estará sujeito às
autorizações regulatórias e societárias correspondentes.

Santander Asset Management
A Santander Asset Management é uma gestora independente e global de activos, com fortes
raízes locais na Europa e América Latina. Com presença em 11 países, conta com um património
de 172.500 milhões de euros através de todo o tipo de veículos de investimento, desde fundos de
investimento e planos de pensões até mandatos institucionais e investimentos alternativos. As
soluções de investimento da Santander Asset Management incluem mandatos especializados em
Rendimento Fixo e Variável europeu e latinoamericano.
A Santander Asset Management conta com mais de 750 empregados em todo o mundo, dos quais
perto de 220 são profissionais de investimento, com mais de 10 anos de experiência na gestão de
activos. O seu processo de investimento, as capacidades de análise das equipas locais e um
rigoroso controlo de risco facilitam um conhecimento profundo das oportunidades de mercado,
assim como as diferentes necessidades dos seus clientes, e são um elemento diferenciador da
Santander Asset Management.

Pioneer Investments
A Pioneer Investments é uma gestora global de activos líder, com presença em 28 países e uma
equipa experiente de mais de 2.000 empregados, entre os quais 350 profissionais de investimento.
A Pioneer é conhecida internacionalmente como uma das gestoras líderes em todas as estratégias
de rendimento fixo e tem grandes capacidades no rendimento variável europeu, norte-americano e
global, além de produtos não tradicionais multiactivos e orientados para resultados.
A Pioneer tem 225.000 milhões de euros de activos sob gestão, divididos em partes iguais entre os
que são distribuídos pela Unicredit, por um lado, e os de intermediários e clientes institucionais, por
outro, o que a colocou no top 5 europeu e décima do mundo.

