Comunicado de imprensa

fundinfo chega na Irlanda e Portugal
O portal de informação de fundos líder abrange actualmente 15 países na Europa e na Ásia
Zurique, Suíça, 07 de novembro de 2016 – fundinfo AG, um dos principais
fornecedores internacionais de informação sobre fundos, tem o prazer de anunciar
que a sua plataforma de fundos, www.fundinfo.com, publica agora documentos e
dados de fundos disponíveis para investidores na Irlanda e Portugal. Com esta
expansão, fundinfo serve 13 países europeus mais Hong Kong e Cingapura. O
serviço conecta casas de fundos, distribuidores de fundos e investidores por meio
de uma plataforma on-line de informações sob demanda.
www.fundinfo.com oferece
aos investidores em 15
países sob demanda,
acesso aos documentos
mais recentes sobre
fundos,dados e preços..

"Desde a fundação da nossa plataforma de fundos em 2006, temos ampliado a
nossa cobertura de servir apenas o mercado suíço para abranger todos os
principais mercados de fundos na Europa, além de Hong Kong e Cingapura", disse
Jan Giller, diretor de marketing e vendas da fundinfo. . Congratulamo-nos com os
distribuidores e investidores de fundos na Irlanda e Portugal e os convidamos a tirar
partido da fonte mais completa, exata e actualizada de informações sobre os fundos
disponíveis ".

A plataforma fornece informações completas sobre fundos e ETFs de mais de 800 casas de fundos, com mais
de 25.000 fundos e 180.000 classes de ações. As casas de fundos participantes incluem a maioria das maiores
empresas de gestão de ativos do mundo.
Para os investidores, o serviço é gratuito e nem sequer exige um log-in. Ele fornece os documentos mais
recentes do fundo, tais como relatórios mensais e semestrais, KIIDs, folhetos, anúncios legais e as informações
mais recentes sobre o fundo, taxas, preço NAV e classificações de analistas. O serviço como os documentos
do fundo são fornecidos em vários idiomas. Os documentos em língua local serão fornecidos quando eles serão
disponíveis.
Além da plataforma, fundinfo também oferece serviços associados, como documentos automatizados e
divulgação de dados, direto de documentos e feeds de dados para bancos, distribuidores de fundos e
publicações financeiras, bem como a análise de popularidade baseada em web e ferramentas de seleção de
fundos.
Para obter mais informações sobre fundinfo, visite o site da empresa (https://about.fundinfo.com/en/), a
plataforma de informação do fundo (http://www.fundinfo.com), a plataforma de informação da ETF
(http//www.etfinfo.com) ou entre em contato com info@fundinfo.com.
Sobre fundinfo
fundinfo AG é sede de uma das principais plataformas internacionais de informação e publicações obrigatórias de fundos de
investimento. A plataforma www.fundinfo.com fortalece a rede entre casas de fundos, distribuidores de fundos e investidores
e é reconhecida pelas autoridades de supervisão do mercado financeiro para publicações obrigatórias. O serviço está
disponível na Europa e na Ásia, e cobre milhares de fundos das maiores casas de fundos do mundo. Com milhões de
documentos de fundos, dados, preços e classificações disponíveis sob demanda, a plataforma é uma fonte única de
informações para a indústria de fundos. fundinfo AG, fundada em 2005 e sediada em Zurique, Suíça, tem escritórios em
Frankfurt, Londres, Madrid, Hong Kong, Cingapura e Paris. Para obter mais informações, visite about.fundinfo.com
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