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ADMINISTRIMI I INVESTIMEVE ALLIANZ
•
•

HARTIMI & ZBATIMI I NJË STRATEGJIE KOHERENTE GLOBALE TË INVESTIMEVE
INVESTITOR AFATGJATË DHE I BAZUAR NË DETYRIME

Struktura krijuar
në vitin 2007

Rreth
500
profesionistë

Struktura mbulon
Portofolat LH dhe PC të
të gjitha shoqërive
të sigurimit Allianz

754,4 miliardë*
aktive në administrim
(në bilanc) +
132,2 miliardë* aktive
në administrim
(të lidhura me kuotat)

Mynih/Shtutgart

FAKTE

Mineapolis
Rrjet global
me
strukturë matricore

Paris
Milano

Singapor

6 qendra
rajonale,
70 vende

*Shifrat më 31.12.2019
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MUNDËSI TË REJA PËR INVESTIM
Të rinovueshme

•

•
•
•

7,2 miliardë EUR* investime në projekte të
mëdha dhe të vogla të energjisë së
rinovueshme
88 centrale eolike & 9 centrale diellore*
Investim në HEC-e të vogla nga Allianz
Malajzia dhe Indonezia
Tuneli Baticor, Londër: Investim në një
lumë të pastër që nuk lejon derdhjen e
milionave tonë në vit ujëra të përdorura të
patrajtuara në Lumin e Tamizit

*Shifrat më 31.12.2019
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Financim i kombinuar

Infrastruktura
•

Republika Çeke:
Investime në rrjetet e gazit
që përbëjnë pjesë integrale
të infrastrukturës evropiane
të gazit

•

Rumania:
Investime në gazsjellësin
dhe rrjetin e shpërndarjes
së energjisë (në
bashkëpronësi të E.ON dhe
të qeverisë rumune)

•

India:
Investime në rrugët me
pagesë dhe në
infrastrukturën rrugore

•

•

Partneritet me Korporatën Financiare
Ndërkombëtare (IFC), angazhim i 500
milionë $ në projekte të infrastrukturës në
vendet në zhvillim
Bashkëpunim me Qeverinë Gjermane BMZ
dhe me Bankën Gjermane për Zhvillim KfW:
AfricaGrow investon në 150 NVM
novatore në Afrikë dhe krijon 25.000
vende të reja pune
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PENGESA KRYESORE NDAJ INVESTIMEVE
Numër i pamjaftueshëm projektesh

Mungesa e transparencës

Mungesë e masave për zbutjen e
risqeve,
p.sh. struktura financimi të kombinuar
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PËRSE KA RËNDËSI MENAXHIMI I AKTIVEVE TË
QËNDRUESHME?
Ku është më i lartë ndikimi / ku nevojitet më
shumë investimi?
Matja e efektit

Grafiku kohor i nevojave për
investime

Historiku i kostove dhe të
ardhurave

Të dhënat janë
të rëndësishme

Kërkesat për raportimin /
monitorimi

Modelimi financiar / marrja në
sigurim

*Sipas shifrave të vitit 2019
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