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Vienna Insurance Group expanduje v Bulharsku 
 
Pojišťovna Bulstrad dokončila akvizici společnosti UBB-AIG 
 
Po podepsání smlouvy o nabytí 100 procent podílů bulharské bankopojišťovny UBB-AIG a získání 
potřebných úředních souhlasů je transakce nyní završena. Současně s akvizicí UBB-AIG v Bulharsku 
etablovanou koncernovou společností VIG Bulstrad byla uzavřena smlouva o spolupráci s United 
Bulgarian Bank (UBB). Koncern Vienna Insurance Group tak rozšiřuje své portfolio v Bulharsku a v 
rámci odbytové strategie vícero značek zvyšuje potenciál prodeje na bulharském trhu.  

 
„Bulharsko patří mezi naše stěžejní trhy. Akvizicí společnosti UBB-AIG využila pojišťovna Bulstrad 

možnost posílit své působení na bulharském trhu a proniknout do nových klientských segmentů.“  
Člen představenstva VIG Mag. Peter Höfinger 

 
Společnost UBB-AIG byla založena v roce 2006 jako bankopojišťovna pro potřeby banky UBB. Je 
aktivní v segmentu neživotního pojištění. V posledních letech zaznamenala bankopojišťovna UBB-
AIG stabilní vývoj. V hospodářském roce 2014 získala pojistné ve výši 4,5 mil. BGN 
(zhruba 2,3 mil.EUR). Čistý výsledek za rok 2014 představoval 1,38 mil. BGN (kolem 0,7 mil. EUR).  
 
UBB je třetí největší retailovou bankou Bulharska, počet klientů převyšuje 1 milion. Tato banka 
provozuje síť více než 200 poboček a prodejních míst.  
 
 
 
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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