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Valná hromada Vienna Insurance Group 2015 
 

Usnesení o zvýšení dividendy na 1,40 EUR na akcii 
 
Dne 29. května 2014 se v Austria Center Vienna konala 24. řádná valná hromada Vienna Insurance 
Group AG Wiener Versicherung Gruppe. Díky nárůstu zisku (před zdaněním) o 46,0 procenta na 
518,4 mil. EUR a stabilnímu objemu pojistného ve výši 9,1 mld. EUR má koncern Vienna Insurance 
Group za sebou úspěšný obchodní rok 2014. Přední pojišťovací koncern Rakouska a zemí střední 
a východní Evropy tak opět osvědčil svou setrvalou výnosnost. Navíc ratingová agentura 
Standard & Poor’s ratingem „A+“ se stabilním výhledem potvrdila finanční stabilitu Vienna Insurance 
Group.  
 
Valná hromada dnes schválila návrh představenstva  
a dozorčí rady na zvýšení dividendy o 10 centů a vyplacení  
1,40 EUR na akcii. Vienna Insurance Group tak důsledně pokračuje  
ve své dlouhodobé politice vyplácení dividendy ve výši minimálně 
30 procent koncernového zisku po zdanění a odečtení menšinových 
podílů. Rozhodujícím dnem je 3. červen 2015, dnem výplaty 
dividendy je 8. červen 2015. 
 

Dividenda: 
Zvýšení o 10 centů na 

1,40 EUR 
na akcii 

 
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 od 
zhruba 16.00 hod. k dispozici ke stažení 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 
 

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


