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VIG završila akvizici lotyšské majetkové pojišťovny Baltikums   
 
V červenci tohoto roku uzavřela Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe smlouvu 
o převzetí 100procentního podílu na společnosti Baltikums AAS se sídlem v Rize. Transakce byla 
završena schválením příslušnými úřady. Akvizicí pojišťovny Baltikums se Vienna Insurance Group 
zařadila mezi pět nejvýznamnějších pojišťoven na lotyšském 
trhu. 
 
VIG vsadila na expanzi v Pobaltí 
Pobaltské státy s průměrným růstem pojistného ve výši 30 
procent se v uplynulých pěti letech staly pro Vienna Insurance 
Group mimořádně zajímavým trhem.  
 
Baltikums AAS je neživotní pojišťovna s osmiprocentním 
podílem na lotyšském pojišťovacím trhu. V hospodářském roce 
2014 tato společnost získala pojistné převyšující 20 mil. EUR. Obchodní činnost probíhá 
prostřednictvím interní odbytové sítě a současně i husté sítě a široké makléřů a zprostředkovatelů. 
V současnosti Baltikums AAS zaměstnává kolem 250 pracovníků v šesti regionálních centrech 
s 20 klientskými kancelářemi a 19 prodejními místy v celé zemi. Baltikums AAS provozuje pobočku v 
Litvě, v Estonsku pojištění zprostředkovávají pověření makléři. 
 
Vienna Insurance Group bude rozšiřovat činnost v neživotním pojištění prostřednictvím společnosti 
Baltikums i nově založené společnosti Compensa Non Life. Koncern i na tomto slibném trhu důsledně 
pokračuje ve strategii vícero značek.  
 
 
 
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 
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