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Stephan Klinger – nový vedoucí právního oddělení VIG 
 
Od května 2015 přebírá MMMag. Dr. Stephan M. Klinger (37) vedení právního úseku Vienna 
Insurance Group. Mag. Natalia Čadek, dosavadní vedoucí právního oddělení VIG, mezitím převzala 
funkci vedoucí úseku compliance za celý koncern Vienna Insurance Group i pro oblast emitentů. 
 
„Stephan Klinger disponuje bohatými pracovními zkušenostmi v rámci složitých právních struktur – 
kromě jiného i z regionu střední a východní Evropy. Mám radost, že se nám jej podařilo získat pro 
VIG“, uvádí generální ředitel Peter Hagen. 
 
Rodák z Horních Rakous naposledy řídil štábní pracoviště „Legal & Compliance“ v rámci společnosti 
Österreichische Volksbanken AG. Předtím pracoval jako obchodní právník v advokátské kanceláři a 
na úseku oblasti tržního a burzovního dohledu rakouského státního orgánu dohledu nad finančním 
trhem. 
 
Stephan Klinger vystudoval práva s důrazem na právo kapitálového trhu a pracovní právo, filozofii a 
národopis na Vídeňské univerzitě a získal doktorát z podnikové ekonomie na Ekonomické univerzitě 
ve Vídni.  
 
Stephan Klinger pravidelně přispívá do odborných vědeckých publikací a více než 15 let učí a 
přednáší v univerzitním i mimouniverzitním prostředí. 
 
 
 
Vienna Insurance Group (VIG) je předním specialistou na pojištění v Rakousku a ve střední a východní 
Evropě. Kolem 50 společností ve 25 zemích tvoří koncern s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí 
klientům. VIG staví na základech 190 let zkušeností v oblasti pojišťovnictví. S přibližně 23 000 pracovnicemi a 
pracovníky je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrem na svých klíčových trzích. Toto skvělé postavení 
dovoluje naplno čerpat z dlouhodobého potenciálu růstu regionu se 180 miliony obyvatel. Na burze kótovaná 
Vienna Insurance Group je podnikem s nejvyšším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX; akcie 
jsou kótovány i na Burze cenných papírů Praha. 
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