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Valná hromada Vienna Insurance Group 2016 
 
Dne 13. května 2016 se ve vídeňské Stadthalle konala 25. řádná valná hromada Vienna Insurance 
Group AG Wiener Versicherung Gruppe. 
 
Představenstvo v rámci valné hromady zrekapitulovalo hospodářský rok 2015 a odpovídalo na otázky 
akcionářů. Předsedkyně představenstva VIG Prof. Elisabeth Stadlerová kromě toho ve své prezentaci 
potvrdila výhled na hospodářský rok 2016, ve kterém bude koncern usilovat o minimálně 
zdvojnásobení zisku (před zdaněním) až na 400 mil. EUR. 
  
Valná hromada schválila návrh představenstva a dozorčí rady Vienna Insurance Group na vyplacení 
dividendy ve výši 60 centů na akci. To odpovídá míře vyplacení zhruba 78 procent zisku po zdanění a 
odečtení menšinových podílů. Koncern tak důsledně pokračuje v dlouhodobé politice vyplácení 
dividendy ve výši minimálně 30 procent čistého zisku. 
 
Rozhodujícím dnem pro výplatu dividendy je 18. květen 2016, dnem zúčtování 19. květen 2016 
a dnem výplaty dividendy je 20. květen 2016.  
 
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 generální ředitelky Prof. Elisabeth Stadlerové 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 
Koncernová komunikace & marketing 
Schottenring 30, 1010 Vídeň 
Wolfgang Haas 
telefon: +43 50 390-21029 
e-mail: wolfgang.haas@vig.com 
 

 

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