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1. prosince 2016 
 
VIG završila převzetí společností AXA v Srbsku  
Vienna Insurance Group zvýšila tržní podíl na zhruba 12 procent 
 
V červenci 2016 podepsala Vienna Insurance Group dohodu o koupi podílů neživotní pojišťovny AXA 
Nezivotno Osiguranje a.d.o. Beograd a životní pojišťovny AXA Zivotno Osiguranje a.d.o. Beograd. Po 
schválení příslušnými úřady byla akvizice 30. listopadu 2016 završena. 
 
„Srbsko představuje pro VIG na základě kladných hospodářských prognóz jednoznačně růstový a 
investiční trh. Našim střednědobým cílem bylo zvýšit tržní podíl na minimálně 10 procent a jsme velmi 
spokojeni, že jsme toho nyní dosáhli”, uvádí Mag. Peter Höfinger, člen představenstva Vienna 
Insurance Group, zodpovědný za srbský trh. 
 
Obě společnosti AXA získaly v hospodářském roce 2015 pojistné o objemu vyšším než 12 mil. eur. 
Součástí produktové nabídky je úrazové pojištění, pojištění motorových vozidel, pojištění domácnosti 
a životní pojištění.  
VIG je už na srbském trhu velmi úspěšně zastoupena prostřednictvím stávající dceřiné společnosti 
Wiener Städtische Osiguranje. 
 
 
 
 
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. Vienna Insurance Group se zhruba 
23 000 pracovníky je stálým lídrem trhů Rakouska a zemí střední a východní Evropy. Toto postavení umožňuje 
koncernu využít dlouhodobých příležitostí růstu v 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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