Informacja prasowa
Warszawa, 6 listopada 2017 roku
Aegon PTE S.A. nowym członkiem IGTE
Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. dołączyło do Izby Gospodarczej Towarzystw
Emerytalnych. Obecnie Izba zrzesza wszystkie działające w Polsce powszechne towarzystwa
emerytalne reprezentując tym samym całą branżę PTE.
IGTE to założona w 1999 roku organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca branżę
powszechnych towarzystw emerytalnych, instytucji zarządzających otwartymi funduszami
emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi. Izba zrzesza 12 towarzystw
reprezentujących interesy ponad 16,3 mln swoich klientów. Członkowie Izby zarządzają aktywami o
wartości ponad 181 mld złotych, które inwestują głównie w polską gospodarkę.
IGTE prowadzi działania wspierające tworzenie legislacji sprzyjającej efektywnemu systemowi
emerytalnemu, rozwija wiedzę ekspercką w zakresie zabezpieczenia emerytalnego i rynku
kapitałowego, buduje relacje z interesariuszami, przekazuje wyniki swoich prac opinii społecznej oraz
podejmuje inicjatywy edukacyjne.
– Dołączenie przez Aegon PTE do grona członków IGTE oznacza nie tylko pełną legitymizację izby do
reprezentowania sektora funduszy emerytalnych, ale również poszerzenie kompetencji i możliwości
działania naszej organizacji. To szczególnie ważne w przededniu rozpoczęcia procedowania
legislacyjnego reformy kapitałowej części systemu emerytalnego – tłumaczy Małgorzata Rusewicz,
prezes IGTE.
Istniejące od 19 lat Aegon PTE S.A. w ubiegłym roku podpisało umowę przejęcia zarządzania Nordea
OFE. Obecnie, po uzyskaniu zgód UOKiK oraz KNF, towarzystwo zarządza aktywami funduszy Aegon
OFE oraz Nordea OFE o łącznej wartości 15,6 mld zł, obsługując 1,9 mln ich członków. Trwa proces
łączenia otwartych funduszy emerytalnych Aegon oraz Nordea, który zakończy się 17 listopada br. W
efekcie Aegon OFE stanie się czwartym pod względem wartości aktywów funduszem emerytalnym na
polskim rynku. Aegon OFE jest częścią Grupy Aegon, jednej z największych europejskich instytucji
finansowych, działającej w 20 krajach na całym świecie i obsługującej ponad 26 milionów klientów.
– Współpracując z IGTE, chcemy skuteczniej działać w obszarach edukacji, wymiany wiedzy
eksperckiej i komunikacji z rynkiem. Mamy nadzieję, że wspólny głos branży w debacie na temat
systemu emerytalnego przyczyni się do wypracowania rozwiązań usprawniających jego
funkcjonowanie i zwiększenia świadomości Polaków związanej z przyszłą emeryturą – mówi Ludmiła
Falak-Cyniak, prezes zarządu Aegon PTE S.A.
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