Un partener puternic alături de EPM,
O companie cu o istorie de succes: GRAWE.
Renumita companie austriacă GRAWE își
pune serviciile la dispoziţia clienţilor ei de
mai bine de 180 de ani. Încă de la
înfiinţare, compania a fost încununată de
succes, având o activitate neîntreruptă în
afaceri. Nici măcar cele două războaie
mondiale nu au putut să întrerupă linia
ascendentă a succesului lor. În tot acest
timp, chiar și în perioadele dificile,
compania și-a onorat în proporţie de
100% obligaţiile asumate faţă de clienţi,
indiferent dacă a fost vorba de proprietăţi,
asigurări de viaţă sau de alt tip, datorită
investiţiilor inteligente, a contractelor
solide și a relaţiilor bancare excelente.
Faptul că GRAWE nu aparţine nici
sectorului public, nici sectorului privat, ci
sie însăși – fiind organizată ca un fel de
club/uniune, o structură bazată pe
încrederea reciprocă – înseamnă că acolo
nu există dividente transferate sau plăţi
speciale achitate acţionarilor sau altor
asociaţi, ceea ce înseamnă că profiturile
nete anuale rămân în întregime în cadrul
companiei, lucru care consolidează într-un
mod semnificativ structura capitalului.
Toate acestea contribuie la siguranţa și
stabilitatea companiei pe termen lung.
GRAWE este cea mai solvabilă și solidă
societate de asigurări din Austria în ceea
ce privește raportul capitaluri proprii –
prime.
Evoluţia volumului de prime

Din punct de vedere capital și resurse,
compania deţine multiple fonduri legale
obligatorii.

Fondurile clientului sunt administrate
într-un mod consecvent și profesionist
astfel încât grupul GRAWE realizează de
mulţi ani câștiguri substanţiale, mai ales în
asigurările de viaţă.
Portofoliul de investiţii

15% Terenuri și clădiri
13% Participaţiuni
17% Acţiuni și titluri de valoare cu dobândă variabilă
47% Titluri de valoare cu dobândă fixă
3% depozite bancare
5% credite și alte investiţii de capital

În ceea ce privește portofoliul de investiţii
se remarcă stilul mai degrabă conservator,
orientat către siguranţă.
Procentajul mic de investiţii în acţiuni nu
reprezintă, evident, o influenţă negativă
pentru GRAWE în situaţia economică
actuală.
Ponderea ridicată a titlurilor de stat
reprezintă cea mai mare siguranţă care se
poate obţine pe piaţă.
De asemenea, procentajul mare de
investiţii imobiliare, care nu sunt
tranzacţionate
public
și
proiectele
imobiliare
proprii
completează
un
portofoliu compus în proporţie de 80%
din investiţii cu nivel de siguranţă A.
Pe lângă toate acestea, GRAWE lucrează
cu cele mai mari companii de reasigurare
din lume, cum ar fi Munich Re și Swiss Re.
GRAWE Group reprezintă într-adevăr un
partener puternic și de încredere pentru
orice societate de brokeraj, conferind o
susţinere optimă pentru dezvoltarea pe
viitor a companiei EPM.
GRAWE este “Asigurarea de partea TA”
și vă asigură viitorul în parteneriatul cu
EPM.

