FOR IMMEDIATE RELEASE

Press Release
AIG
175 Water Street
New York, NY 10038
www.aig.com

Contacts:
Matt Gallagher (Media): +1-212-458-3247; matthew.gallagher2@aig.com
Liz Werner (Investors): +1-212-770-7074; elizabeth.werner@aig.com
Oznámení o strategickém partnerství mezi společnostmi AIG a Fairfax
Společnost AIG přistoupila k prodeji svých poboček v zemích Jižní Ameriky, střední a
východní Evropy a uzavřela strategické partnerství s kanadskou finanční skupinou
Fairfax.
V současné době AIG zjednodušuje svou organizační strukturu se snahou dosáhnout
vytyčených cílů a tržních příležitostí v celosvětovém měřítku.
V rámci této dohody převede AIG společnosti Fairfax svá aktiva v Argentině, Chile,
Kolumbii, Uruguayi, Venezuele a Turecku. V Evropě se jedná o Bulharsko, Českou
republiku, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.
Celková hodnota této transakce je přibližně 240 milionů dolarů (5,76 miliard korun).
Převod podléhá standardním podmínkám dané země, včetně schválení regulačními
úřady.
Fairfax se tak stává hlavním strategickým partnerem AIG a nadále budou společnými
silami zajišťovat špičkovou kvalitu v oblasti poskytování pojistného krytí, kvality služeb
při administraci pojistných smluv a řešení pojistných událostí.
Toto partnerství představuje významný krok vpřed při dosahování strategických
cílů AIG, stejně jako Fairfaxu," řekl Peter Hancock, generální ředitel společnosti AIG.
„Jsme velmi rádi, že jsme mohli vstoupit do strategického partnerství se společností AIG
a pobočky ve státech Latinské Ameriky, Turecku a v regionu Střední a Východní
Evropy, se stanou součástí naší skupiny“ .
„Získání zastoupení v zemích Střední a východní Evropy urychlí náš dlouhodobý zájem
o růst v tomto regionu, o čemž svědčí i nedávný nákup skupiny QBE“ uvedl Prem
Watsa, generální ředitel Fairfax.
American International Group, Inc (AIG) patří k největším světovým poskytovatelům
neživotního pojištění a pečuje o své klienty ve více než 100 zemích. Klienti z řad
jednotlivců, středních i velkých mezinárodních společností využívají komfortu jedné z
nejrozsáhlejších sítí poboček s vysokou kvalitou poskytovaných služeb. Kromě toho je
AIG také předním poskytovatelem životního pojištění a penzijního připojištění v USA.
Akcie společnosti AIG jsou obchodovány na burze cenných papírů v New Yorku i Tokiu.
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