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Valná hromada Vienna Insurance Group 2014 
 

Usnesení o zvýšení dividendy na 1,30 EUR na akcii 
 

Volby do dozorčí rady 
 
Dne 6. června 2014 se ve vídeňské Městské hale konala 23. řádná valná hromada Vienna Insurance 
Group AG Wiener Versicherung Gruppe.  
 
Na základě vynikající kapitálové vybavenosti a solidní provozní výkonnosti koncernu v obchodním 
roce 2013 souhlasila valná hromada s návrhem představenstva a dozorčí rady na opětovné zvýšení 
a vyplacení dividendy ve výši 1,30 EUR na akcii (což představuje zvýšení o 10 centů oproti 
předchozímu roku). Vienna Insurance Group tak důsledně pokračuje ve své politice vyplácení 
dividendy ve výši minimálně 30 procent koncernového zisku po zdanění a odečtení menšinových 
podílů. Rozhodujícím dnem je 11. červen 2014, dnem výplaty dividendy je 16. červen 2014. 
 
Z důvodu uplynutí funkčního období všech deseti členů dozorčí rady zvolila valná hromada novou 
dozorčí radu Vienna Insurance Group. Poprvé byli do dozorčí rady zvoleni Mag. Maria Kubitschek, 
Dr. Rudolf Ertl, Dr. Georg Riedl a po uplynutí více než dvouleté předepsané lhůty Dr. Günter Geyer. 
Dr. Wolfgang Ruttenstorfer, dosavadní předseda, ke konci svého funkčního období po valné hromadě 
2014 dozorčí radu Vienna Insurance Group opouští.  
 
„Jménem představenstva Vienna Insurance Group děkuji Dr. Ruttenstorferovi za vynikající spolupráci 
v uplynulých letech. Jako předseda dozorčí rady společnosti se podílel na zásadních strategických 
rozhodnutích koncernu a přispěl tak k jeho setrvale pozitivnímu vývoji“, uvedl Dr. Peter Hagen, 
generální ředitel a předseda představenstva Vienna Insurance Group.  
 
 
Nově zvolení členové dozorčí rady:  
 
Mag. Maria Kubitschek vede odbor hospodářství Spolkové komory dělníků a zaměstnanců 
(Bundesarbeiterkammer). Kromě jiného zodpovídá za oddělení ekonomických věd, ekonomické 
politiky, finančního a daňového práva, EÚ a mezinárodních otázek. Mag. Kubitschek studovala 
sociální a ekonomické vědy na Vídeňské univerzitě. 
 
Dr. Rudolf Ertl je členem představenstva Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - 
Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group, hlavního akcionáře Vienna Insurance Group.  
Je doktorem právních věd a působí v koncernu od roku 1972. Dr. Ertl byl do konce roku 2008 členem 
představenstva Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group a do června 2009 i 
členem představenstva pojišťovny Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group. 
 

VIENNA INSURANCE GROUP: Wiener Städtische (AT) • Donau (AT) • s Versicherung Gruppe (AT, CZ, HR, HU, RO, SK) • Interalbanian (AL) • Intersig (AL) • Sigma (AL)  
Bulstrad (BG) • Bulstrad Life (BG) • Jahorina (BIH) • Kupala (BY) • Kooperativa (CZ) • CPP (CZ) • VIG RE (CZ) • InterRisk (DE) • Compensa Life (EE, LT, LV)  
GPIH (GE) • IRAO (GE) • Wiener osiguranje (HR) • Union Biztosító (HU) • AXA Biztosító (HU) • Vienna-Life (LI) • Donaris (MD) • Wiener Städtische Podgorica (ME)  
Winner (MK) • Winner Life (MK) • Makedonija (MK) • Compensa (PL) • InterRisk (PL) • Benefia (PL) • Polisa (PL) • Skandia (PL) • Omniasig (RO) • Asirom (RO)  
Wiener Städtische Beograd (RS) • Kooperativa (SK) • Komunálna poisťovňa (SK) • Ray Sigorta (TR) • Kniazha (UA) • Globus (UA) • Jupiter (UA) • UIG (UA)  
Pobočky: Donau (IT), Wiener Städtische (IT), Wiener Städtische (SI) 
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Dr. Georg Riedl je samostatným advokátem ve Vídni se specializací na hospodářské, obchodní, 
společenské a daňové právo, fúze a akvizice, legislativu soukromých nadací a smluvní právo. 
 
Dr. Günter Geyer je předsedou představenstva Wiener Städtische Wechselseitiger 
Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group a prezidentem Svazu 
rakouských pojišťoven. Od roku 2001 byl Dr. Geyer generálním ředitelem Wiener Städtische 
Versicherung AG Vienna Insurance Group a do května 2012 vedl Vienna Insurance Group jako 
předseda představenstva a generální ředitel.  
 
Dozorčí rada Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe má nyní toto složení: 
 
Generální opat a představený Bernhard Backovsky  
KR Martina Dobringer 
Dr. Rudolf Ertl  
KR Dr. Günter Geyer  
Mag. Maria Kubitschek  
Mag. Reinhard Ortner 
HR Dkfm. Heinz Öhler 
Dr. Georg Riedl 
KR Dr. Karl Skyba  
Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell  
 
Akcionáři schválili usnesení valné hromady velkou většinou hlasů. Další informace jsou k dispozici ke 
stažení na internetové adrese http://www.vig.com/hauptversammlung. 
 
Záznam prezentace generálního ředitele Dr. Petera Hagena v rámci dnešní valné hromady bude 
k dispozici po ukončení valné hromady na webové stránce Vienna Insurance Group 
http://www.vig.com/hauptversammlung. 
 
 
 
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. 
 
 
S případnými otázkami se obracejte na: 
 
VIENNA INSURANCE GROUP 
Public Relations 
Schottenring 30 
1010 Vídeň 
 

Alexander Jedlicka +43 50 390-21029, alexander.jedlicka@vig.com 
Silvia Polan +43 50 390-21064, silvia.polan@vig.com 
Julia Thaller +43 50 390-26814, julia.thaller@vig.com 
Marco Jäger +43 50 390-26985, marco.jaeger@vig.com 
 

Tisková zpráva je uvedena i na adrese http://www.vig.com 
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