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Comunicado de imprensa 

Schoders nomeia Responsável Global 

de Ativos Privados 
 

15 de fevereiro de 2019 

A Schroders acaba de nomear um especialista em ativos privados para assegurar o contínuo desenvolvimento do 

negócio à escala global. Trata-se de Georg Wunderlin, que assumia até aqui as funções de Chief Executive Officer da 

HQ Capital, um gestor líder em investimentos alternativos, que vai assumir em Maio a função recentemente criada de 

Global Head of Private Assets da Schroders. 

O executivo vai focar-se no desenvolvimento da área de investimentos privados da Schroders à escala global e em 

todas as classes de ativos especializados, permitindo à empresa oferecer melhores soluções de investimento aos 

clientes. O gestor vai reportar ao Group Chief Executive, Peter Harrison, e integrar o Comité de Gestão do Grupo. 

Peter Harrison, Group Chief Executive da Schroders, afirma: 

“Desenvolver o negócio de ativos privados da Schroders em resposta às crescentes necessidades dos clientes tem sido um 

foco estratégico da empresa. Os clientes estão cada vez mais interessados em investir em ativos ilíquidos, que oferecem 

retornos mais estáveis e consistentes e que não estão relacionados com mercados públicos. 

A Schroders já possui uma vasta experiência de investimentos em ativos privados, desde dívidas de infraestrutura até 

imóveis, e a empresa agora está bem posicionada para alavancar essas capacidades à escala global. 

Estamos confiantes de que a chegada do Georg vai garantir que continuamos a responder aos objetivos de investimento 

dos nossos clientes, oferecendo soluções líderes no setor, em toda a linha de ativos privados". 

Georg Wunderlin tem 19 anos de experiência em finança de investimento, tendo ocupado cargos de alto nível. O 

executivo passou pela Auda International, em 2012, como Chief Operating Officer, cargo que manteve depois da Auda, 

a Real Estate Capital Partners e a Equita se juntarem em 2015 para formar a HQ Capital, que liderou desde 2016. 

Georg Wunderlin, Global Head of Private Assets da Schroders, acrescenta:  

“A Schroders construiu uma sólida posição de mercado na área de investimentos privados, reunindo um conjunto 

impressionante de capacidades em todas as classes de ativos. 

Estou convencido de que a companhia está bem posicionada para construir credenciais neste atraente mercado. É um 

privilégio ter a oportunidade de integrar esta empresa e de liderar a área de investimentos privados da Schroders.” 

A área de negócio da Schroders dedicada a ativos privados e negócios alternativos gere uma carteira de 35,8 mil 

milhões de libras (cerca de 41 mil milhões de euros)*, que inclui Seguros de Crédito, Capital Privado, Financiamento de 

Infraestruturas, Títulos indexados a seguros, Pequenos e Médios Empréstimos e Imóveis. 

No ano passado, a Schroders adquiriu os ativos privados do negócio de investimento hoteleiro Algonquin e, em 2017, 

adquiriu o negócio de capitais privados Adveq, aumentando o seu crescente conjunto de capacidades especializadas 

nesta área. 

https://www.schroders.com/en/investor-relations/shareholders-and-governance/group-management-committee/
https://www.schroders.com/en/media-relations/newsroom/all_news_releases/schroders-broadens-client-offering-and-accelerates-growth-of-real-estate-division-with-acquisition-of-algonquin/
https://www.schroders.com/en/media-relations/newsroom/all_news_releases/schroders-completes-acquisition-of-adveq/
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Para mais informações, por favor, contacte: 

Lift Consulting 

 

Erica Macieira - erica.macieira@lift.com.pt - 910 549 515  

Nuno Augusto – nuno.augusto@lift.com.pt - 918267701  

 

 

Sobre a Schroders plc  

                                                                                                                     

                                                   -                                               , mudam também as 

necessidades dos noss                                                                       , acompanhando os tempos e 

mantendo a nossa atenção centrada no que mais importa para os nossos clientes.  

    -lo implica experiência e conhecimento especializado. Ouvimos as pessoas e analisamos os dados para identificar 

tendências que vão marcar o futuro. Este conhecimento permite-nos uma perspetiva única, que apoia um investimento com 

convicção. Somos responsáveis pela gestão de uma carteira de 508,2 mil milhões de Euros* em ativos que os nossos clientes 

nos confiam para que lhes entreguemos retornos sustentáveis. Mantemo-nos determinados a contribuir para a sua 

prosperidade futura e para a da sociedade em geral. Atualmente, contamos com 4600 colaboradores por todo o mundo, 

cuja mis                      .  

Somos uma empresa global com gestão local. Isto permite-nos manter as necessidades dos nossos clientes no centro de 

tudo o que fazemos. Esta proximidade com os clientes, as suas necessidades e interesses tem-nos permitido crescer com 

eles ao longo de 200 anos e mais de sete gerações.  

Para mais informações, visite www.schroders.pt  
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