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Vienna Insurance Group završila akvizici společnosti BTA Baltic 
VIG se stává top hráčem pobaltského pojišťovnictví 
 
Vienna Insurance Group získala většinový podíl ve společnosti BTA Baltic Insurance Company AAS 
(BTA Baltic) se sídlem v Lotyšsku a pobočkami v Litvě a Estonsku. Nyní byla úřady s konečnou 
platností schválena dohoda o prodeji, podepsaná v prosinci 2015, čímž byla transakce ke dnešnímu 
dni završena. Akvizicí společnosti BTA Baltic se Vienna Insurance Group zařadila mezi tři největší 
pojišťovatele na pobaltském trhu neživotního pojištění s největší prodejní sítí v Lotyšsku. 
 
„Jsem hrdý na vývoj, kterého VIG za poslední leta dosáhla na pobaltském pojišťovacím trhu. Podnikli 
jsme mnoho kroků, abychom dospěli k našemu strategickému cíli a zařadili se tak mezi přední hráče 
v životním stejně jako v neživotním pojištění. Navíc tato akvizice skýtá velmi dobrou příležitost pro 
křížový prodej produktů životního a neživotního pojištění“, uvádí Franz Fuchs, zodpovědný v 
představenstvu VIG kromě jiného za činnost koncernu v Pobaltí. 
 
Společnost BTA Baltic v roce 2015 získala ve třech pobaltských zemích pojistné v brutto výši 115 mil. 
EUR. Pojišťovna v těchto třech zemích zaměstnává kolem 1000 pracovníků. BTA Baltic je dvojkou 
trhu s neživotním pojištěním v Lotyšsku a současně druhou největší neživotní pojišťovnou v Litvě. V 
Estonsku je podnik na sedmé příčce trhu neživotního pojištění.  
 
 
 
 
 
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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