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Nové složení představenstva Vienna Insurance Group od 1. července 2023 
Hartwig Löger převezme funkci CEO, Peter Höfinger bude jeho náměstkem 
 
Představenstvo Vienna Insurance Group (VIG) bude mít od 1. července 2023 toto složení: 
Hartwig Löger, generální ředitel a předseda představenstva, Peter Höfinger, náměstek 
generálního ředitele a místopředseda představenstva, Liane Hirner, CFRO, Gerhard Lahner, 
Gábor Lehel a Harald Riener. Všechny mandáty členů představenstva potrvají do 30. června 
2027. 
 
Budoucí složení představenstva VIG na svém zasedání z 29. listopadu 2022 jednohlasně schválila 
dozorčí rada Vienna Insurance Group. Přijala tak návrh nominačního výboru dozorčí rady VIG ze září 
2022. „Včasným určením složení představenstva od 1. července 2023 nedemonstrujeme pouze 
stabilitu a kontinuitu, které charakterizují skupinu VIG. Kvalifikovaný a odborně široce způsobilý tým 
představenstva se výborně doplňuje a je velmi dobře sehraný“, uvádí Dr. Günter Geyer, předseda 
dozorčí rady Vienna Insurance Group. 
 
Elisabeth Stadler a Peter Thirring z důvodu plánovaného odchodu do důchodu na vlastní žádost 
neprodlouží své mandáty platné do 30. června 2023. 
 
 
 
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) je přední pojišťovací skupina 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, 
od roku 2008 na Pražské burze a od listopadu 2022 na Budapešťské 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. 
 
Disclaimer/Informace o zodpovědnosti  
Tato tisková správa obsahuje prohlášení směřující do budoucnosti a týkající se budoucího vývoje Vienna 
Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG). Tato prohlášení vycházejí ze současných odhadů a 
prognóz vedení podniku. Změny všeobecného hospodářského vývoje, budoucí tržní podmínky, změny na 
kapitálových trzích a jiné okolnosti mohou vést k tomu, že skutečné události anebo výsledky se budou výrazně 
odchylovat od prohlášení, která v současnosti směřují do budoucnosti. VIG nepřebírají povinnost tato do 
budoucnosti směřující prohlášení aktualizovat nebo je přizpůsobovat budoucím událostem anebo vývoji. 
 
S případnými otázkami se obracejte na: 
 
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 
Wolfgang Haas, MSc 
Vedoucí komunikace a marketingu 
Schottenring 30, 1010 Vídeň 
telefon: +43 50 390-21029 
e-mail: wolfgang.haas@vig.com 
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