بيان صحفي
 UBPيعزز فرص استثماراته اآلسيوية بإنشاء شركة إدارة
أصول صينية جديدة
جنيف 14 ،يناير 2015
أعلن مصرف الخاص ) UBP SAوالمعروف اختصارً ا باسم " ("UBPاليوم أنه قد عقد اتفاقية شراكة مع إحدى المجموعات الرائدة في
إدارة األصول لتعزيز فرص استثماراته في آسيا ،وأسس شركة جديدة في شنغھاي ،وھي "إدارة استثمارات ) UBPشنغھاي( المحدودة" ،أو
"."UBP Investment Management (Shanghai) Limited
وسوف يتولى السيد ھونج تشين منصب الرئيس التنفيذي لالستثمار في الشركة الجديدة ،وھو شخصية بارزة في مجال إدارة األصول الصينية
وقد شغل مؤخرً ا منصب الرئيس التنفيذي لالستثمار ) (CIOفي إدارة استثمارات  ،HFTوتھدف الشركة الجديدة إلى توفير أفضل فرص
االستثمار في سوق األسھم الصينية وأفضل الحلول االستثمارية ذات الدخل الثابت للمستثمرين المحليين واألجانب .ويحظى ھونج تشين
بتاريخ وإنجازات حافلة في ھذا المجال ،نظرً ا لخبرته التي تزيد عن  15عامًا في إدارة األسھم الصينية.
وقال نيكوال فالر ،الرئيس التنفيذي لقسم العمالء الخاص بالمؤسسات في " :UBPيسعدنا اإلعالن عن إنشاء ھذه الشركة الجديدة ،وھو حدث
عال من الجودة لعمالئنا.
يعكس قدرتنا على عقد شراكات مع أفضل الكفاءات في إدارة األصول في سبيل تقديم حلول استثمارية على مستوى ٍ
وقد وجد السيد ھونج تشين في  UBPشري ًكا تجاريًا دوليًا رائ ًدا ،ونحن على ثقة بأن شبكة عمالئنا العالمية سوف تستفيد في المقابل كثيرً ا من
خبراته العريقة".
وتعكس الشركة الجديدة سعي  UBPالمستمر لتطوير فرص استثماراته واختيارھا بعناية فائقة في المناطق التي يمكن للبنك تقديم خدمات
تعود بمنافع كبيرة على العمالء بھا ،من خالل تقديم أفضل الحلول االستثمارية في السوق.
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نبذة عن UBP
 UBPھو أحد البنوك الخاصة الرائدة في سويسرا ،ويعتبر من أفضلھا من حيث رأس المال ،وھو مصنف من الفئة األولى بنسبة تصل إلى  .%28ويتخصص البنك في مجال إدارة ثروات
المستثمرين من األفراد والمؤسسات .ويقع مقر البنك في جنيف ،ويعمل بالبنك حوالي  1350موظ ًفا في نحو عشرين موق ًعا في جميع أنحاء العالم ،وبلغت قيمة األصول التي يديرھا في  30يونيو
 95 2014مليار فرنك سويسري ) 107مليار دوالر(.
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