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Lídr trhu Vienna Insurance Group s další akvizicí v Pobaltí 
Investice do společnosti Seesam Insurance slouží k upevnění prvenství na trhu 
 
Vienna Insurance Group (VIG) získá 100 procent podílů společnosti Seesam Insurance AS 
(Seesam). Kupní smlouva o akvizici této pojišťovací společnosti, která je součástí finské 
skupiny OP Finance Group, byla podepsána 18. prosince 2017. Koupě se uskuteční za 
předpokladu souhlasu lokálních úřadů. VIG je již od loňského roku jedničkou celého trhu 
pobaltských zemí.   
 
Pojišťovna Seesam, založená již v roce 1991, má hlavní sídlo v estonském hlavním městě Tallinnu a 
pobočky i v Litvě a Lotyšsku. Více než 200 000 klientům jsou prostřednictvím všech distribučních 
kanálů nabízeny produkty neživotního pojištění. V roce 2016 činil objem pojistného téměř 60 mil. EUR. 
Společnost Seesam v současné době zaměstnává 335 pracovníků. V rámci celého Pobaltí 
představoval tržní podíl společnosti Seesam za první pololetí 2017 v neživotním pojištění 5,7 procenta, 
celkově napříč všemi segmenty to bylo 4,2 procenta.  
 
Získáním společnosti Seesam upevňuje VIG celkové prvenství na trhu pobaltských zemí a investuje 
zejména do zlepšení svého postavení na estonském trhu. VIG měla v Pobaltí v prvním pololetí 2017 
tržní podíl 20 procent. Spolu s pojišťovnou Seesam by si VIG v Pobaltí přišla za první pololetí 2017 na 
tržní podíl 24,2 procenta. „Neupevňujeme pouze naše celkové prvenství v pobaltských zemích, cíleně 
investujeme i do zlepšení našeho postavení na trhu neživotního pojištění v Estonsku a podle 
aktuálních statistik se tak z šesté pozice posouváme výrazně vpřed na druhé místo. Seesam je ziskově 
vedená pojišťovna s velmi dobrým postavením, umožňující nám mimo jiné těžit ze široké sítě makléřů 
a obchodníků ve všech třech pobaltských státech. Využijeme také velmi dobrých zkušeností 
společnosti Seesam s direkt marketingem a online službami klientům“, vysvětluje Franz Fuchs, člen 
představenstva Vienna Insurance Group, zodpovědný za Pobaltí. 
 
VIG je díky koupi tehdejší společnosti Seesam Life Insurance od roku 2008 zastoupená ve všech třech 
pobaltských zemích. Získáním většiny v pojišťovně BTA Baltic v roce 2016 se VIG stala lídrem 
pobaltského pojistného trhu. Za prvních devět měsíců roku 2017 získaly dceřiné společnosti VIG v 
Pobaltí pod značkami Compensa, BTA Baltic a InterRisk objem pojistného zhruba 240 mil. EUR.  
 
 
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 zkušenostech ze zanedlouho 200letého působení v pojišťovnictví. S přibližně 25 000 pracovnicemi 
a pracovníky je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrem na svých trzích v Rakousku a zemích CEE. 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. 
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Disclaimer/Vyloučení zodpovědnosti  
Tato tisková zpráva obsahuje výroky zaměřené na budoucnost a týkající se budoucího vývoje Vienna Insurance 
Group. Tyto výroky vycházejí ze současných předpokladů a prognóz podnikového vedení Vienna Insurance 
Group. Změny všeobecného ekonomického vývoje, budoucí podmínky na trhu, změny na kapitálových trzích a 
další okolnosti mohou vést k tomu, že se skutečné události nebo výsledky budou značně lišit od v současnosti na 
budoucnost zaměřených výroků. Vienna Insurance Group nepřebírá povinnost aktualizovat tyto na budoucnost 
zaměřené výroky anebo je přizpůsobovat budoucím událostem nebo vývoji. 
 
 
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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