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Virtuální valná hromada Vienna Insurance Group 2022
•
•

Dividenda schválena ve výši 1,25 EUR na akcii
András Kozma zvolen do dozorčí rady

31. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe se virtuálně
uskutečnila 20. května 2022. Od 11:00 hod (SEČ) probíhal kompletní přenos prostřednictvím internetu
v německém, anglickém a českém jazyce.
Schválení dividendy
Valná hromada schválila návrh představenstva a dozorčí rady Vienna Insurance Group a usnesla se
na dividendě 1,25 eura na akcii. Odpovídá to výplatnímu poměru ve výši 42,6 % zisku po zdanění a
odečtení menšinových podílů. Dividendový výnos představuje 5 %.
Dnem rozdělení dividendy je 23. květen 2022, rozhodný den dividendy (record date) je 24. květen 2022
a dnem výplaty dividendy je 25. květen 2022.
Předsedkyně představenstva Elisabeth Stadler zrekapitulovala v rámci valné hromady úspěšný
hospodářský rok 2021 s ukazateli výrazně převyšujícími očekávaní jako důkaz silné odolnosti
podnikání skupiny VIG během druhého roku celosvětové pandemie. K tomu přispěly i aktivity právě
probíhajícího strategického programu VIG 25, který také představila Elisabeth Stadler v rámci své
úvodní řeči. Záznam prezentace je k dispozici na webové stránce Vienna Insurance Group pod
vig.com/annual-general-meeting. Následně představenstvo zodpovědělo otázky akcionářů.
András Kozma novým členem dozorčí rady
Po studiu obchodní administrativy v Budapešti a Vídni zastával 53letý András Kozma různé pozice v
sektoru finančních služeb (mimo jiné v Hypovereinsbank Maďarsko – nyní Unicredit Bank jako vedoucí
oddělení, v Eulerhermes Hitelbiztosító Maďarsko – nyní Allianz Trade jako člen představenstva a v
Commerzbank Maďarsko jako předseda představenstva). András Kozma je od roku 2008 také členem
představenstva Německo-maďarské průmyslové a obchodní komory a mimo jiné je členem dozorčí
rady Maďarské asociace pro správu úvěrů. Od roku 2015 řídí jako majitel různé soukromé společnosti
v oblasti finančního poradenství.
Mandát pana Andráse Kozmy v dozorčí radě Vienna Insurance Group trvá do konce valné hromady v
roce 2024.
Vzhledem k tomu, že na konci letošní valné hromady odstoupil z dozorčí rady pan Georg Riedl, má
dozorčí rada nadále dvanáct členů zvolených valnou hromadou.
Akcionáři schválili usnesení valné hromady velkou většinou hlasů. Další informace jsou k dispozici na
internetu pod vig.com/annual-general-meeting.
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Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) je přední pojišťovací skupinou v Rakousku
a v celém regionu střední a východní Evropy (CEE). Zhruba 50 pojišťovacích společností ve 30 zemích tvoří
skupinu s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí klientům. Více než 25 000 pracovnic a pracovníků
VIG se každodenně stará o potřeby více než 22 milionů klientů. Akcie VIG je od roku 1994 kótovaná na Vídeňské
burze. Skupina VIG vykazuje rating „A+“ se stabilním výhledem mezinárodně uznávané ratingové agentury
Standard & Poor's. VIG úzce spolupracuje s Erste Group, největší retailovou bankou ve střední a východní
Evropě.
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