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Valná hromada Vienna Insurance Group 2019 
Rozhodnutí o zvýšení dividendy na 1 euro na akcii a volby členů dozorčí rady 
 
Dne 24. května 2019 se ve vídeňské Stadthalle konala 28. řádná valná hromada VIENNA 
INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG). 
 
Rozhodnutí o zvýšení dividendy  
Valná hromada schválila návrh představenstva a dozorčí rady VIG a usnesla se na zvýšení dividendy z 
90 centů na 1 euro na akcii.  
Odpovídá to nárůstu o 11 % a míře vyplacení ve výši zhruba 48 % zisku po zdanění a odečtení 
menšinových podílů. Výnos dividendy představuje 4,9 %. 
 
Jak již bylo v této věci zveřejněno 20. března 2019, změnila VIG svou dividendovou politiku a 
definovala míru vyplacení dividendy v rozpětí 30 až bis 50 % zisku po zdanění a odečtení 
menšinových podílů. Dividenda bude dále navázána na vývoj obchodního úspěchu. Dnem rozdělení 
dividendy (ex-dividend date) je 27. květen 2019, rozhodný den dividendy (record date) je 
28. květen 2019 a dnem výplaty dividendy (payment date) je 29. květen 2019. 
 
Představenstvo v rámci valné hromady zrekapitulovalo hospodářský rok 2018 a zodpovědělo otázky 
akcionářů. Prof. Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group, objasnila hlavní úkoly, 
které si stanovila VIG, stejně jako plánovaný vývoj obchodní činnosti do roku 2020. VIG směřuje k 
objemu pojistného ve výši 10,2 mld. EUR a ke zvýšení zisku (před zdaněním) na 530 až 550 mil. EUR 
do roku 2020. Cílovou hodnotou pro ukazatel combined ratio nadále zůstává zhruba 95 %. 
 
Peter Mihók novým členem dozorčí rady 
Z důvodu uplynutí funkčního období členů dozorčí rady se uskutečnily volby do dozorčí rady Vienna 
Insurance Group. Jako nový člen byl do dozorčí rady zvolen Ph.D. Ass. Prof. Dr.h.c. Peter Mihók. 
Peter Mihók je od roku 1992 kromě jiného předsedou Slovenské obchodní a průmyslové komory, 
předsedou Světové komorové federace Mezinárodní obchodní komory v Paříži a poradcem 
Evropského hospodářského a sociálního výboru EU v Bruselu. Studoval na Vysoké škole ekonomické 
v Bratislavě, titul Ph.D. získal za vědeckou práci Hospodářské vztahy Východ-Západ. Ekonomická 
univerzita v Bratislavě mu udělila čestný doktorát. Kromě mnoha dalších vyznamenání mu v roce 2013 
rakouský prezident Dr. Heinz Fischer udělil Velký zlatý řád Rakouské republiky. Činnost v dozorčí radě 
ukončil probošt Bernhard Backovsky. 
 
Mandáty členů dozorčí rady jsou platné do valné hromady v roce 2024.  
 
Na zasedání dozorčí rady, které se konalo po ukončení valné hromady, byl Komm.-Rat. Dr. Günter 
Geyer zvolen předsedou dozorčí rady, Dr. Rudolf Ertl 1. místopředsedou dozorčí rady a Mag. Maria 
Kubitschek zvolena 2. místopředsedkyní dozorčí rady.  
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Zastoupení žen v dozorčí radě VIG nadále dosahuje 40 %. Dozorčí rada VIENNA INSURANCE 
GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe bude pracovat v tomto složení:  
 
Předseda: Komm.-Rat Dr. Günter Geyer  
1. místopředseda: Dr. Rudolf Ertl  
2. místopředsedkyně: Mag. Maria Kubitschek  
Komm.-Rat Martina Dobringer  
Dr. Gerhard Fabisch 
Ph.D. Ass. Prof. Dr.h.c. Peter Mihók 
Hofrat Dkfm. Heinz Öhler  
Dr. Georg Riedl  
Gabriele Semmelrock-Werzer  
Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell 
 
Akcionáři schválili usnesení valné hromady velkou většinou hlasů. Další informace jsou k dispozici na 
internetu pod https://www.vig.com/en/investor-relations/events/annual-general-meeting.html. 
 
Záznam prezentace generální ředitelky Prof. Elisabeth Stadler v rámci dnešní valné hromady je k 
dispozici na webové stránce Vienna Insurance Group pod  
https://www.vig.com/en/investor-relations/events/annual-general-meeting.html. 
 
 
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. 
 
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, MSc - vedoucí 
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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