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Střídání hráčů v poločase: Peter Thirring nově v týmu představenstva VIG    
Liane Hirner přebírá funkci členky představenstva pro finance   
  
Přesně v polovině roku 2018 se tým představenstva koncernu Vienna Insurance Group (VIG) 
prezentuje v nové sestavě. Peter Thirring se stává od 1. července součástí řídícího týmu VIG. Zároveň 
Mag. Liane Hirner přebírá funkci členky představenstva zodpovědné za finance (CFO). Vienna 
Insurance Group je jediným podnikem kótovaným na burze v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy 
ATX se stejným zastoupením žen a mužů na úrovni představenstva.   
 
Dr. Peter Thirring přechází do holdingu z funkce generálního ředitele dceřiné společnosti VIG Donau 
Versicherung. Jako pojišťovací expert zahájil kariéru před 34 lety v oblasti zajištění. Ve VIG je od 
července 2018 zodpovědný za oblast compliance a za aktivní zajištění. Sem spadají i agendy dceřiné 
společnosti VIG Re se sídlem v Praze a její nejnovější plány na expanzi do západní Evropy. Už 
koncem dubna 2018 byl Dr. Thirring jmenován předsedou dozorčí rady VIG Re. Zároveň přebírá 
v rámci představenstva VIG zodpovědnost za Slovensko, Gruzii, Turecko a Lichtenštejnsko. 
Zkušenosti v regionu střední a východní Evropy získal jako area manager skupiny Generali na 
Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku a Slovinsku. Na Slovensku působil jako předseda představenstva 
slovenské dceřiné pojišťovací společnosti skupiny Generali. 
  
Mag. Liane Hirner, která je od února 2018 členkou představenstva VIG, přebírá od 1. července funkci 
členky představenstva zodpovědné za finance po Dr. Martinovi Simhandlovi, který po více než 32leté 
činnosti pro koncern odchází z představenstva na vlastní žádost.  
 
Představenstvo Vienna Insurance Group pracuje od 1. července 2018 v tomto složení: 
Prof. Elisabeth Stadler, CEO 
Franz Fuchs 
Dr. Judit Havasi 
Mag. Liane Hirner, CFO 
Mag. Peter Höfinger 
Dr. Peter Thirring 
 
 
 
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 více než 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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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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