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“SI BUSQUES RESULTATS DIFERENTS, 
NO FACIS SEMPRE EL MATEIX.” 

Albert Einstein 
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PRESENTACIÓ

01 / PLANIFICACIÓ

02 / SELECCIÓ

03 / CO-INVERSIÓ 

GINVEST ASSET MANAGEMENT 

MATERIALITZEM LA CONFIANÇA DELS NOSTRES INVERSORS EN 
RESULTATS BASANT-NOS EN TRES PILARS:

Som  una boutique financera,  independent, especialitzada en la gestió 
i l’assessorament del patrimoni financer.

La independència dels grups financers ens dona la llibertat de planificar l’estratègia 
d’inversió i prendre decisions sense entrar en conflictes d’interès. 
Durant tot el procés oferim informació transparent, amplia i detallada sobre on invertim 
i quins costos suportem.

A Ginvest utilitzem una metodologia pròpia de selecció d’ oportunitats d’inversió. El 
nostre equip d’inversions, amb una reconeguda trajectòria, selecciona els millors gestors 
internacionals i boutiques internacionals per invertir (Veure pàgina 11).

Invertim el nostre patrimoni i el de les nostres famílies juntament amb els dels nostres 
inversors. L’alineació d’interessos i la gestió amb proximitat són aspectes presents en la 
presa de decisions. No assessorem cap inversió en la que nosaltres no haguem invertit 
prèviament. 

ASSESSOREM A MÉS DE 1000 INVERSORS I LES SEVES FAMÍLIES 

300 MILIONS D’EUROS SOTA GESTIÓ A TANCAMENT DE 2021

UN EQUIP VOCACIONAL DE 25 PROFESSIONALS

OFICINES A GIRONA, BARCELONA I BILBAO
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QUI SOM / GESTIÓ DE PROXIMITAT

Som la primera Societat Gestora d’Institucions 
d’inversió Col·lectiva domiciliada a Girona, 
independents de grups financers i amb capital 
totalment privat. Autoritzats, regulats i supervisats 
per la CNMV amb el número de registre 261.

Gestionem, representem i administrem els fons i 
societats d’inversió dels nostres inversors des de 
la màxim rigor i independència, evitant qualsevol 
conflicte d’interès.

2013. NEIX GINVEST

com a empresa d’assessorament financer (EAFI) 

amb l’objectiu de prestar serveis d’assessorament 

independent. Creació del primer fons assessorat, 

Ginvest SMART.

2019. CONSOLIDACIÓ DEL PROJECTE

Ginvest inicia una forta inversió en recursos humans 

i tecnològics per abordar una nova etapa de 

consolidació i creixement.

2021. 3r ANIVERSARI

3r aniversari del fons gestionat Ginvest GPS FI. L’equip 

humà segueix creixent amb la incorporació de nous 

professionals. Inauguració de l’oficina a Bilbao.

2018. TRANSFORMACIÓ EN SOCIETAT GESTORA 

(SGIIC) 

Transformació a SGIIC i canvi de denominació a Ginvest 

AM. Llançament del primer fons gestionat, el Ginvest GPS 

FI, amb 4 compartiments amb diferents perfils de risc.

2020. EXPANSIÓ TERRITORIAL 

Ginvest incrementa la seva estructura comercial i 

inaugura l’oficina de Barcelona. 

Ginvest AM és reconeguda com la 3a gestora més 

rendible d’Espanya. Els fons GPS Dynamic i GPS Balanced 

són premiats per ser els fons més rendibles de la seva 

categoria corresponent.

Constituïda per professionals del món financer 
amb una àmplia experiència en el sector. Amb 
l’objectiu de proporcionar assessorament financer 
personalitzat d’acord amb les expectatives i 
necessitats dels nostres co-inversors.

QUI SOM

Gestió de proximitat
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“NO PODEM PREDIR. 
ENS PODEM PREPARAR.” 

Howard Marks

GINVEST ASSET MANAGEMENT
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QUÈ FEM / PLANIFICACIÓ D’UNA ESTRATÈGIA PATRIMONIAL

A Ginvest Asset Management som especialistes en la gestió i assessorament del patrimoni financer.

Utilitzem una metodologia pròpia basada en l’ordre, la solidesa i la disciplina, sense deixar-nos portar 
per les emocions, tendències o expectatives de mercats.

Entenem la relació amb els nostres co-inversors de la mateixa manera que les inversions. Observem, 
escoltem i analitzem per entendre amb profunditat les necessitats i els objectius. No deixem res a 
l’atzar, ni fem prediccions, tot és fruit de l’anàlisi, el treball i el constant aprenentatge.

Aquesta filosofia és la clau per acompanyar als nostres inversors, generar valor al seu patrimoni 
financer i aconseguir els objectius marcats en la planificació.

La nostra vocació és la d’educar i ajudar als nostres inversors a gestionar el seu patrimoni financer.

Perquè som fidels a les nostres conviccions, tenim el compromís d’ aportar valor als nostres co-inversors 
i, conseqüentment, a les seves famílies.  

Perquè tenim la convicció que la inversió en actius reals és la més rendible i consistent a llarg termini 
i permet que els diners treballin per a nosaltres.

QUÈ FEM 

Planificació d’una estratègia patrimonial

PERQUÈ HO FEM?
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“LA DIVERSIFICACIÓ HAURIA DE SER 
LA PEDRA ANGULAR DE LA SEVA 
CARTERA D’INVERSIONS” 

Sir John Templeton

GINVEST ASSET MANAGEMENT

PÀGINA: 8 / 27



COM HO FEM / FILOSOFIA D’INVERSIÓ 

COM HO FEM

Filosofia d’inversió 

Ens centrem en el disseny i la im-
plementació de les estratègies 
òptimes per maximitzar el bi-
nomi rendibilitat/risc per a cada 
horitzó temporal. 

El nostre equip de gestió, amb 
una mitjana de més de 20 anys 
d’experiència, ha desenvolupat 
un alt grau de coneixement en la 
distribució d’actius i la selecció 
d’inversions.

Font: Financial Analytics 
Journal maig/juliol 1991

Altres 2%
Market Timing 
(Tàctica) 2%

Selecció d’actius 
(Tàctica) 5%

Distribució d’actius 
(Estratègia) 91%

ORIGEN DE LA RENDIBILITAT 
D’UNA CARTERA

DIVERSIFICACIÓ D’ ACTIUS

Font: pròpia

GRÀFIC IL·LUSTRATIU DE LA RENDIBILITAT DE DOS VALORS INDIVIDUALS ENFRONT 

D’UNA CARTERA COMPOSTA AL 50% PER CADA VALOR

Actiu A Actiu B Cartera
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COM HO FEM / Filosofia d’inversió

La pedra angular d’aquest procés es fona-
menta sobre la base de la diversificació, un 
procés que té en compte:

 · La selecció de classes d’actius com a eix 
central per a la presa de decisions.

 · El risc de crèdit per a l’assignació d’actius 
de renda fixa. 

 · La pluralitat de les zones geogràfiques 
i la grandària de les companyies per a 
l’assignació de renda variable. 

 · Els diferents estils de gestió per a ade-
quar el moment del cicle de les empreses. 

Tot això permet reduir el risc global de la 
cartera sense perdre potencial de rendi-
bilitat.
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RF GOV: Renda fixa de Governs.
RF IG: Renda fixa Investment Grade.
RF EME: Renda fixa de països Emergents.
RF HY: Renda Fixa High Yield.

*Índexs calculats en la seva divisa corresponent.

RV USA: Renda Variable dels Estats Units.
RV EUR: Renda variable Europea.
RV JAPÓ: Renda variable Japonesa.
RV EM: Renda variable de països Emergents.
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01 / 10.000 fons d’inversió en els quals po-
dem invertir.

02 / Segons la nostra selecció, monitoritzem 
més de 1.500 fons a temps real. 

03 / Aquests 1.500 fons són subdividits i 
classificats per l’equip de gestió segons els 
nostres 8 vèrtexs d’inversió. 

04 / Finalment, seleccionem entre 25 - 35 
fons per a la gestió de vehicles institucionals, i 
d’entre 10 i 15 fons per a les carteres de gestió 
discrecional 

Seleccionem els actius mitjançant tècniques quantitatives i qualitatives, segons 
els objectius de rendibilitat i riscos assumits:

 · Estratègia d’inversió: Com el fons aconsegueix la rendibilitat objectiu?

 · Procés d’inversió: Com identifica els actius i com implementa l’estratègia? 
El procés és lògic, fiable i consistent?

 · Trajectòria de l’equip gestor: És l’equip gestor el responsable de l’èxit 
anterior del fons?

 · Rendibilitat històrica: El gestor té un historial llarg millorant el seu índex 
de referència? 

 · Comparativa de la competència: Com s’ha comportat el fons comparat 
amb la seva competència? 

 · Control del risc: Quins procediments de control del risc utilitza?

01

02

03

04

PROCÉS DE 
SELECCIÓ 

COM HO FEM / FILOSOFIA D’INVERSIÓ 
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TENIM ACCÉS ALS MILLORS GESTORS I BOUTIQUES INTERNACIONALS

COM HO FEM / Selecció

GINVEST ASSET MANAGEMENT
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GINVEST ASSET MANAGEMENT

COM HO FEM / Construcció de carteres de renda variable

COMPOSICIÓ 
D’UNA 
CARTERA
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La metodologia per a la construcció de carteres de renda variable estarà basada en dues categories:

Composta per fons d’inversió que han de, com a mínim, replicar la rendibilitat del benchmark consis-
tentment en el llarg termini. En cas de no trobar fons de gestió activa amb aquesta premissa, s’utilit-
zaran fons de gestió passiva.

Un mínim del 60% de cada vèrtex de Renda Variable estarà en aquesta categoria. D’aquesta manera 
s’aconseguirà disminuir la volatilitat en el curt termini i es dotarà al vèrtex d’una major estabilitat i 
consistència en el llarg termini. Seria el component beta del mercat (volatilitat respecte al seu índex 
de referència)

Pesarà un màxim d’un 40% en cada vèrtex de Renda Variable i estarà subdividida en dues classes: 
Convicció i Tàctica. Hauria d’aportar alfa a la cartera (valor afegit que aporta el gestor respecte a 
l’índex de referència).

El segment de Convicció estarà format per aquells fons que tinguin un creixement esperat sostingut 
en el llarg termini, fons amb major dispersió enfront del benchmark i normalment més concentrats 
quant a companyies i per tant, amb major volatilitat en el curt termini, però major rendibilitat en el 
llarg termini.

El segment Tàctic el conformaran aquells fons que, pel context actual de mercat del curt termini, pu-
guin aportar valor a la cartera. Aquesta categoria estarà subjecta a la conjuntura canviant del mercat 
i, per tant, serà més oportunística o de momentum.

En una situació normal de mercat, la cartera podria posicionar-se amb un 60% core, un 20% de tàctica 
i un 20% de convicció.

01 / CORE

02 / SATÈL·LIT

CORE

CONVICCIÓ TÀCTICA

60-100%

0-40%

0-40%



VEHICLES DE GESTIÓ PATRIMONIAL / FILOSOFIA D’INVERSIÓ

FONS D’INVERSIÓ

PLA DE PENSIONS

GPS

GESTIÓ 
DISCRECIONAL 
DE CARTERES

ASSESSORAMENT 
FINANCER

GINVEST 
PORTFOLIO 
MANAGEMENT

GINVEST ADVICE

VEHICLES DE GESTIÓ PATRIMONIAL

PÀGINA: 14 / 27



“CAP VENT ÉS 
FAVORABLE PER 
AQUELL QUE NO 
SAP A QUIN PORT 
ES DIRIGEIX.” 

Séneca 

GINVEST ASSET MANAGEMENT
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VEHICLES DE GESTIÓ PATRIMONIAL / GPS: Global Portfolio Strategy

Carteres de fons amb una distribució d’actius òptima, que inclouen les més reconegudes 
boutiques i gestores internacionals seleccionades pel nostre equip gestor.

Ginvest disposa de 4 estratègies d’inversió amb diferents perfils de risc, optimitzats per a 
diferents horitzons temporals amb la finalitat d’ajudar els nostres inversors a aconseguir 
els seus objectius financers.

Un cop definida l’estratègia, podem crear el mapa de riscos o GPS, que ens permetrà 
visualitzar el camí futur de les nostres inversions

Font: pròpiaEsperada Màxima Mínima
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EL GRÀFIC IL·LUSTRA 3 ESCENARIS PROBABLES: UN POSITIU, UN DE NEGATIU 

I UN ESCENARI NEUTRAL 
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HORITZÓ TEMPORAL

LONG TERM
 > 7 ANYS

DYNAMIC
 = 7 ANYS

BALANCED
 = 5 ANYS

CONSERVATIVE 
< 3 ANYS

VEHICLES DE GESTIÓ PATRIMONIAL / GPS: GLOBAL PORTFOLIO STRATEGY
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CONSERVATIVE SELECTION

BALANCED SELECTION

Per inversors que prioritzen la preservació de capital. El fons espera obtenir un retorn 
anual de l’Euribor a 12m + 250 pb en un horitzó temporal de 3 anys, amb una volatilitat 
mitjana inferior al 5 %.

Per aconseguir-ho, el patrimoni s’invertirà en una combinació d’actius de renda fixa, 
renda variable i inversions alternatives. La inversió en renda variable oscil·larà entre el 
15 % i el 25 %. La cartera s’implementarà a través de fons d’inversió i ETF gestionats per 
especialistes en cada classe d’actiu. 

Per inversors que busquen un equilibri amb una cartera equilibrada amb una distribució 
d’actius de baixa i alta volatilitat. 

El fons espera obtenir un retorn anual de l’Euribor a 12m + 450 pb en un horitzó temporal 
de 5 anys amb una volatilitat mitjana inferior al 10 %.

Per aconseguir-ho, el patrimoni s’invertirà en una combinació d’actius de renda fixa, 
renda variable i inversions alternatives. La inversió en renda variable oscil·larà entre el 
45 % i el 55 %. La cartera s’implementarà a través de fons d’inversió i ETF gestionats per 
especialistes en cada classe d’actiu.
 

Renda variable 15-25%
Renda fixa 60-80%
Inversió alternativa 0-10%
Actius monetaris 0-10%

Renda variable 45-55%
Renda fixa 30-50%
Inversió alternativa 0-10%
Actius monetaris 0-10%

GINVEST ASSET MANAGEMENT
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DYNAMIC SELECTION

LONG TERM EQUITY SELECTION

Per inversors amb un objectiu d’inversió a llarg termini, que accepten un més alt nivell de 
volatilitat a canvi d’obtenir rendibilitats més elevades en l’horitzó temporal.

El fons espera obtenir un retorn anual de l’Euribor a 12m + 600 pb en un horitzó temporal 
de 7 anys amb una volatilitat mitjana inferior al 15 %.

Per aconseguir-ho, el patrimoni s’invertirà en una combinació d’actius de renda fixa, 
renda variable i inversions alternatives. La inversió en renda variable oscil·larà entre el 
65 % i el 75 %. La cartera s’implementarà a través de fons d’inversió i ETF gestionats per 
especialistes en cada classe d’actiu.

Per inversors a llarg termini que busquen maximitzar la rendibilitat acceptant volatilitats 
elevades.

El fons espera obtenir un retorn anual de l’Euribor a 12m + 800 pb en un horitzó temporal 
superior als 7 anys amb una volatilitat mitjana inferior al 20 %.

Per aconseguir-ho, el patrimoni s’invertirà en una cartera de renda variable. La inversió 
en renda variable oscil·larà entre el 90 % i el 100 %. La cartera s’implementarà a través de 
fons d’inversió i ETF gestionats per especialistes en cada classe d’actiu.

Renda variable 65-75%
Renda fixa 10-30% 
Inversió alternativa 0-10%
Actius monetaris 0-10%

Renda variable 90-100%
Renda fixa 0%
Actius monetaris 0-10%

VEHICLES DE GESTIÓ PATRIMONIAL / GPS: GLOBAL PORTFOLIO STRATEGY
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“NO NECESSTIEM SER MÉS LLESTOS 
QUE LA RESTA. NECESSITEM SER 
MÉS DISCIPLINATS.” 

Warren Buffett

GINVEST ASSET MANAGEMENT
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ASSESSORAMENT FINANCER / ETAPA INICIAL: FONAMENTS

ASSESSORAMENT FINANCER / Etapa inicial: fonaments

METODOLOGIA PER AL DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE LA CARTERA

SELECCIÓ D’ACTIUS

ESTABLIR ELS OBJECTIUS 
DE RENDIBILITAT PERSEGUITS

DETERMINAR EL PERFIL DE RISC

3

2

1

Seleccionar la classe d’ actius potencialment interessants per al compliment dels 
objectius marcats, d’acord a una llista d’actius monitoritzats per Ginvest AM.

OBJECTIU: 

Identificar els fonaments de la cartera, vèrtex de risc o punts de presa de decisions.

Rendibilitat i risc van de la mà i per tant, els objectius han de ser realistes i coherents 
amb el perfil definit en l’etapa anterior.

OBJECTIU: 

Quantificar la rendibilitat objectiu i el termini per aconseguir-la.

OBJECTIU: 

Estudi del risc per a la idoneïtat de la proposta.

Servei d’ assessorament integral del patrimoni financer fonamentat en el màxim coneixement 
de les expectatives i necessitats personals de cada inversor.

Els nostres inversors són les persones o famílies, no les seves inversions. Per això els ajudem 
a dissenyar un pla financer que s’adapti a les seves circumstàncies personals i familiars.
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REFLEXIONAR SOBRE LA PROPOSTA 
DE CARTERA:

DISSENYAR UNA CARTERA PERSONALITZADA, 
SÒLIDA I DIVERSIFICADA 

AMB ELS ACTIUS SELECCIONATS

 IMPLEMENTAR LA CARTERA AMB FONS D’INVERSIÓ 
I/O INVERSIÓ DIRECTA, D’ACORD A CRITERIS 

D’ARQUITECTURA OBERTA I OPTIMITZACIÓ FISCAL

5

4

6

Ginvest AM, elaborarà un Test històric de la proposta realitzada a l’efecte de que 
l’inversor pugui visualitzar i comprovar els resultats històrics en diferents períodes 
i pugui sotmetre la cartera a escenaris d’estrès. Així mateix, s’elaborarà un escenari 
de riscos amb la projecció de les rendibilitats esperades, acotant els límits mínims 
i màxims amb un nivell mínim de confiança del 95%.

OBJECTIU: 

Validar el Risc acceptat.

Els pesos de les diferents classes d’actius s’assignaran adequant la ponderació de 
cada un d’ells en funció del seu risc. A efectes de càlcul, Ginvest AM utilitzarà els 
índexs de mercat més representatius de cadascuna de les classes d’actiu i accep-
tats per la comunitat financera.

OBJECTIU: 

Construir la cartera (asset allocation). 
Identificar la referència estratègica o Benchmark.

L’Entitat Financera Dipositaria serà la que l’inversor vulgui o treballi habitualment. 
Ginvest AM podrà recomanar les entitats que millor s’adaptin a l’operativa a exe-
cutar. La decisió final serà sempre de l’inversor.

OBJECTIU: 

Identificar i executar la cartera final.

GINVEST ASSET MANAGEMENT
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ASSESSORAMENT FINANCER / Etapa de seguiment

MENSUALMENT ES PROCEDIRÀ 

A VISUALITZAR EL GRAU D’ÈXIT 

EN EL COMPLIMENT DE L’ESTRA-

TÈGIA.

En cas d’esdeveniments fora del 
comú es procedirà a avaluar l’im-
pacte de manera extraordinària, 
sense que això signifiqui l’alteració 
de la composició de la cartera.

TRIMESTRALMENT ES PROCE-

DIRÀ A DESAGREGAR LA REN-

DIBILITAT OBTINGUDA ENTRE 

ELS DIFERENTS ACTIUS I A CAL-

CULAR L’APORTACIÓ DE VALOR 

DE LES DIFERENTS DECISIONS 

PRESES.

Aquest anàlisi exhaustiu (perfor-
mance attribution) consistirà “a 
evaluar” a fons l’estratègia, trobar 
possibles millores de la cartera i 
establir plans pràctics per a la 
presa de decisions.

És important determinar quina ha 
sigut la contribució de l’estratègia, 
de la tàctica i de la  selecció de 
vehicles (determinada sota l’asses-
sorament de Ginvest AM).

TRIMESTRALMENT I EN FUNCIÓ 

DELS RESULTATS OBTINGUTS 

EN EL “PERFORMANCE ATTRI-

BUTION”, GINVEST ASSET MA-

NAGEMENT POT PROPOSAR LA 

RECOMPOSICIÓ O L’AJUST DE 

LA CARTERA.

Aquesta decisió estarà condici-
onada a l’anàlisi de les respostes 
a les preguntes plantejades a la 
fase 2.

MONITORITZACIÓ, ANÀLISI I AVALUACIÓ DE RESULTATS

Ginvest AM durà a terme un seguiment continu de la cartera a efectes de maximitzar la 
probabilitat d’assolir els objectius previstos:

MENSUALMENT TRIMESTRALMENT TRIMESTRALMENT

ASSESSORAMENT FINANCER / ETAPA DE SEGUIMENT
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“RECONÈIXER EL QUE ÉS FONAMENTAL 
ÉS IMPRESCINDIBLE PER GESTIONAR EL 
QUE ÉS SECUNDARI AMB FACILITAT.” 

GINVEST ASSET MANAGEMENT
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GESTIÓ DISCRECIONAL

GESTIÓ DISCRECIONAL

Servei de gestió discrecional per a aquells clients que volen delegar la presa de decisions 
de la seva cartera d’inversions. 

El procés de construcció de cartera es basa en els següents pilars:

Disseny de la cartera que maximitzi la relació rendibilitat/risc dels inversors en l’horitzó 
temporal de la inversió.

Una vegada definida l’estratègia, establim els límits de les decisions de tipus tàctic. 
Són aquelles decisions implementades dins de cada cartera en determinats períodes 
temporals, basades en les condicions de mercat i l’entorn econòmic de cada moment. 
A la pràctica, això suposa que dins de les carteres podrem incrementar o reduir el pes 
de qualsevol actiu en funció de la nostra visió de mercat.

Seleccionar la classe d’actius potencialment interessants pel compliment dels objectius 
marcats, d’acord a una llista d’actius monitoritzats per Ginvest AM.

Fem un control de la qualitat de la gestió a través de la «Performance Attribution». Això 
ens permet identificar els punts forts i els punts febles.

Tenir un mètode clar i precís per atribuir rendibilitats ajuda a evitar processos de dis-
cussió subjectiva i formalitza els processos d’avaluació objectiva.

01 / ASSIGNACIÓ D’ACTIUS

02 / DEFINICIÓ TÀCTICA

03 / SELECCIÓ D’ACTIUS

04 / AVALUACIÓ PERIÒDICA
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COMPROMÍS AMB AL SOCIETAT

Cada any participem a la OncoTrail, una cur-
sa per equips de 100 km organitzada per la 
Fundació Oncolliga Girona conjuntament 
amb l’Agrupació Excursionista i Club Atlètic 
Palafrugell i que té com a objectiu recaptar 
fons per millorar la qualitat de vida dels ma-
lalts de càncer.

Des de 2021 patrocinem l’equip de bàsquet 
femení Spar Unigirona. 

Per a Ginvest és una manera d’apostar per 
els valors que ens representen, per l’esport 
femení i per ajudar a la ciutat de Girona.

Al 2021 vam fer una donació al Hospital Sant 

Joan de Déu Barcelona per contribuir a la in-
vestigació del rabdomiosarcoma,  el càncer 
infantil més freqüent que es desenvolupa als 
teixits tous.



COMPROMÍS AMB AL SOCIETAT

L’anàlisi ESG està plenament integrat 
en el nostre anàlisi d’inversió i la nostra 
metodologia.

Sempre hem considerat que la sostenibilitat 
dels models de negoci és fonamental. El 
creixement a llarg termini sols és possible 
quan les companyies es gestionen amb 
integritat, bon govern i són responsables 
mediambientalment i socialment. Gràcies a 
aquesta gestió, es minimitzen riscos, es crea 
valor per a tots els inversors i es dona un 
sentit a la rendibilitat.

La Fundació Girona Est és una associació 
que treballa amb l’objectiu de donar suport 
als barris invisibilitzats històricament, amb 
especial atenció al seu col·lectiu més jove, 
amb iniciatives esportives, culturals, educa-
tives i socials diverses. La finalitat dels pro-
grames és millorar la qualitat de vida dels 
seus habitants, fomentant l’empoderament 
dels veïns. Ginvest va decidir participar ac-
tivament en el desenvolupament d’aquestes 
zones més perjudicades per les diferències 
socials, mostrant el compromís que té amb 
Girona. 

Amb el compromís de fomentar la inversió 
conscient i la cultura financera entre la so-
cietat, a Ginvest compartim el nostre conei-
xement amb els nostres co-inversors mitjan-
çant el Blog i les xarxes socials de Ginvest, 
un espai on el nostre equip crea contingut di-
vulgatiu que considerem d’interès col·lectiu.

“El risc més gran ve de no saber què fas” - 
Warren Buffett
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CONTACTE I XXSS

GIRONA
Cerverí 16, 1a planta.
17001 Girona
972 22 52 17 / info@ginvest.es

ginvest.es

BARCELONA
Avinguda Diagonal 474-476, 7è 3a
Edifici Windsor. 08006 Barcelona
931 593 222 / info@ginvest.es

BILBAO
Gran Vía de Don Diego López de Haro 
40 BIS, 4a planta. 48009 Bilbao
656 704 913

@GinvestAM Ginvest Asset Management SGIIC


