VIENNA INSURANCE GROUP

Akcie Vienna Insurance Group.
Od 5. února 2008
nákup s poplatkem 1 Kč!*

* Na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s. od 5. února do 30. června 2008. Platí výhradně pro fyzické osoby, ne však pro
osoby právnické (například kapitálové společnosti, fondy a podobně) a ostatní institucionální investory. Nejde o veřejnou
nabídkou ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Akce nepředstavuje ani nabídku k prodeji ani výzvu k nákupu
cenných papírů.
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VIENNA INSURANCE GROUP
Vienna Insurance Group je s objemem pojistného kolem 6,7 mld. EUR
a se ziskem před zdaněním kolem 435 mil. EUR1 vedoucí rakouskou
pojišťovací skupinou ve střední a východní Evropě.
Jako skupina i jako společnost Wiener Städtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group je jedničkou na domácím rakouském trhu.
Jako univerzální pojistitel nabízí Vienna Insurance Group svým
zákazníkům inovativní produkty a pojistná řešení na míru
v neživotním a úrazovém, životním a zdravotním pojištění.

Úspěšný průkopník ve střední a východní Evropě
Jako jeden z průkopníků v pojišťovnictví Vienna Insurance Group
brzy rozpoznala příležitosti k růstu ve střední a východní
Evropě a cílevědomě je využila. Dnes skupina patří mezi
nejvýznamnější hráče v tomto regionu. Nejnovější akvizice se
uskutečnily v členských zemích Evropské unie, do které patří více
než polovina zemí, v nichž koncern působí. Trhy Vienna Insurance
Group tak sahají od Středozemního moře na jihu až po Estonsko
na severu a mají vynikající geografickou diverzifikaci.
Vienna Insurance Group patří mezi vedoucí pojišťovny na trhu
v Rakousku, Česku, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Albánii
a Gruzii.
Podíl společností ze zemí střední a východní Evropy na
pojistném skupiny překročil v roce 2007 již 40 %. Vienna
Insurance Group tak daleko předstihla všechny mezinárodní
pojišťovací skupiny působící v tomto regionu.
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Střední a východní
Evropa. Budoucnost
Vienna Insurance
Group.

Jasná strategie růstu
Mnoho let uplatňuje Vienna Insurance Group jasnou strategii
hodnotově orientovaného růstu. Hlavním cílem je přitom záměr
být leadrem. To platí pro skupinu jako celek i pro management
a jednotlivé zaměstnance. V tomto smyslu je hlavním cílem
Vienna Insurance Group
• posilovat vedoucí postavení v Rakousku a
• trvale podporovat expanzi v silně rostoucím regionu
střední a východní Evropy selektivním vstupem na jednotlivé
trhy a trvale podporovat organický růst.
Kromě silného postavení na trhu staví skupina na optimálním
přístupu k zákazníkům pomocí různých prodejních cest, na
důsledném využívání synergií a širokém rozložení rizika.
Široká diverzifikace trhů a produktů vede k přiměřeně solidní
struktuře obchodu. To se odráží i ve vynikajícím ratingu. Dalším
důležitým faktorem úspěchu je strategie více značek – na
všech trzích sází Vienna Insurance Group na sílu osvědčených,
tradičních značek.

Střední a východní Evropa – region s obzvlášť vysokým
potenciálem
Akvizicemi ve střední a východní Eropě se Vienna Insurance
Group etablovala v obzvlášť atraktivním hospodářském prostoru,
který nabízí značný dlouhodobý potenciál růstu a budoucí velmi
dobré životní úrovně. Působivě to dokládá nadprůměrná
hospodářská dynamika zemí tohoto regionu. V takřka všech
zemích střední a východní Evropy růst HDP už roky daleko
překračuje průměr původních 15 členských zemí EU.
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Tento dynamický hospodářský vývoj vede rovněž ke značně
rostoucí potřebě pojišťovacích služeb. Obrovský potenciál
v této oblasti se ukazuje například při srovnání takzvané propojištěnosti, tedy pojistného zaplaceného průměrně na hlavu a rok
v jedné zemi. V roce 2006 byla propojištěnost v zemích střední
a východní Evropy průměrně jen 173 USD, zatímco v Rakousku
již více než jedenáctkrát vyšší, a to 2 397 USD.

Nejvyšší podíl na celkovém pojistném u zemí střední
a východní Evropy
Podíl společností ze zemí střední a východní Evropy na pojistném
37,5 %

VIG

12,6 %

Konkurent 1

Konkurent 2

3,6 %

Obrovský potenciál ve střední a východní Evropě
Propojištěnost – pojistné na hlavu v USD

Konkurent 3

2,6 %

3 500
Zdroj: Výroční zprávy 2006
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Dodržíme, co slibujeme
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Čísla z posledních let dokazují, že Vienna Insurance Group
úspěšně realizuje svoji strategii. Ještě vyšší než průměrný
růst pojistného v letech 2004–2006 ve výši 19,8 % ročně je přitom
růst zisku před zdaněním, který ve stejném období vzrostl průměrně
o 43,5 % ročně. Skupina tak značně překročila své prognózy.
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I zde přispěl rozhodujícím způsobem dynamický růst společností
ze střední a východní Evropy. Vienna Insurance Group těží
z toho, že se v těchto zemích brzy angažovala. Dnes to kromě
odpovídajícího růstu pojistného přináší již solidní výnosy. Konkrétně
vzrostlo předepsané pojistné v tomto regionu v letech 2004–2006
průměrně o 36,8 % ročně, zisk před zdaněním se v tomto období
zvýšil průměrně o 40,3 % ročně.
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Rakousko

Česko Rumunsko Ukrajina
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Zdroj: SwissRe Sigma č. 4/2007
2) Vážený průměr; Střední a východní Evropa je definována jako: Bulharsko, Chorvatsko, Polsko,
Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Česko, Turecko, Ukrajina a Maďarsko.

Za rok 2007 počítá Vienna Insurance Group podle předběžných
údajů s objemem pojistného kolem 6,7 mld. EUR, což odpovídá
meziročnímu růstu kolem 14 %. Zisk před zdaněním se má zvýšit
o cca 36 % na 435 mil. EUR.

Nejlepší pozice pro další růst
Vienna Insurance Group má jedinečnou pozici, díky které může
z tohoto zajímavého potenciálu těžit. Podíl společností ze zemí
střední a východní Evropy na celkovém pojistném koncernu
v roce 2007 již překročil 40 %, v neživotním a úrazovém
pojištění je to už dokonce víc než polovina. Žádná jiná mezinárodní
pojišťovna nedosahuje v tomto silně rostoucím regionu tak
vysokého podílu na svém celkovém pojistném.

I do budoucna máme spoustu plánů
Do dalších let má Vienna Insurance Group ctižádostivé plány.
Důslednou realizací své strategie usiluje o dosažení objemu
pojistného za rok 2010 kolem 10 mld. EUR. Ve srovnání se
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Ukazatele koncernu
v mil. EUR

2004

2005

2006

Předepsané pojistné
z toho země mimo stř. a vých. Evropu
z toho země stř. a vých. Evropy
Zisk před zdaněním
z toho země mimo stř. a vých. Evropu
z toho země stř. a vých. Evropy

4 101
2 922
1 179
156
105
51

5 008
3 448
1 560
240
152
88

5 882
3 676
2 206
321
221
100

20073)
~ 6 700
–
–
~ 435
–
–
3)

současnou hodnotou to znamená průměrný roční přírůstek kolem
14 %. Zisk před zdaněním má přitom při očekávaném průměrném
ročním přírůstku ve výši cca 21 % i nadále růst více než objem
pojistného a do roku 2010 vzrůst na 770 mil. EUR.

plán na rok 2007

Versicherungsanstalt-Vermögensverwaltung jako hlavním
akcionářem s cca 70 % a výborná finanční síla skupiny. V roce
2007 obdržela Vienna Insurance Group od mezinárodní ratingové
agentury Standard & Poor´s opět vynikající rating „A+“ se stabilním
výhledem.
Kolem jednoho tuctu investičních bank uveřejňuje pravidelné
analýzy akcie Vienna Insurance Group. Jejich doporučení byla
dosud převážně pozitivní. V zájmu dalšího zvýšení atraktivity pro
investory a posílení své přítomnosti ve střední a východní Evropě
i na kapitálových trzích plánuje Vienna Insurance Group kotaci
své akcie kromě vídeňské burzy i na pražské burze. Rovněž
v únoru zahájená akce „Nákup za poplatek 1 Kč pro fyzické
osoby“* podtrhuje vysokou angažovanost Vienna Insurance
Group právě vůči retailovým zákazníkům a má dále podpořit
široké rozložení akcií.

Cíle Vienna Insurance Group v zisku
Zisk před zdaněním v mil. EUR

~ 770

~ 530
~ 435
321

Stálý růst dividendy
2006

20074)

20084)

20104)

Vyplácení dividend na kmenovou akcii
4)

plán

v EUR

AKCIE VIENNA INSURANCE GROUP
– SOLIDNÍ INVESTICE

1,10

Velmi potěšitelná výkonnost akcie Vienna Insurance Group
v posledních letech odráží důvěru finančních trhů v tento podnik.
I značný přírůstek tržní kapitalizace Vienna Insurance Group
dokazuje atraktivitu této investice. Jestliže začátkem roku 2004
byla ještě 1,4 mld. EUR, dosahovala ke konci roku 2007 pozoruhodných 5,8 mld. EUR.

0,82
0,66
0,45

Investoři a analytici oceňují strategii skupiny a její důslednou
realizaci. K pozitivnímu hodnocení přispívá rovněž solidní
struktura akcionářů s Wiener Städtische Wechselseitige

2004

2005

20075)

2006
5)

plán (k vyplacení v roce 2008)
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* Na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s. od 5. února do 30. června 2008. Platí výhradně pro fyzické osoby, ne však pro osoby právnické (například kapitálové společnosti, fondy a podobně)
a ostatní institucionální investory. Nejde o veřejnou nabídkou ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Akce nepředstavuje ani nabídku k prodeji ani výzvu k nákupu cenných papírů.
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Solidní vývoj kurzu
VIG / ATX / MSCI leden 2004 až začátek roku 2008
380
340
300
260
220
180
140
100
60
3/04
VIG

6/04
ATX

9/04

12/04

3/05

6/05

9/05

12/05

3/06

6/06

8/06

11/06

2/07

5/07

8/07

11/07

MSCI

Vienna Insurance Group se hlásí k zásadě poskytnout všem
akcionářům poctivý podíl na rostoucím úspěchu podniku. Stanovila
si proto cíl vyplácet alespoň 30 % ročního přebytku koncernu.
V tomto smyslu se jedinečný úspěch posledních let odráží i ve
velmi pozitivním vývoji dividendy. V kombinaci se solidním
vývojem kurzu z toho pro akcionáře vyplývá celkový výnos za roky
2004–2006 v průměru 53,4 % ročně.

Akcie Vienna Insurance Group – Facts & Figures
Počet kmenových akcií
105 mil. ks
Volně obchodované akcie
~ 30%
Kotace na burzách
Vídeň (zažádáno o kotaci v Praze)
Identifikační číslo cenných papírů ISIN
AT0000908504
Kurz k 28. 12. 2007
55,00 EUR
Tržní kapitalizace k 28. 12. 2007
~ 5,8 mld. EUR
Rating – Standard & Poor´s
A+, stabilní výhled
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Trhy Vienna Insurance Group
Silná přítomnost ve 23 zemích6)

Klíčové trhy

6)

baltské státy v případě povolení úřadů

Podílejte se na úspěchu Vienna Insurance Group
v zemích střední a východní Evropy!
Pro akcii Vienna Insurance Group mluví dobré důvody:
• vynikající postavení v zemích střední a východní Evropy
• jistota díky širokému portfoliu trhů a produktů
• úspěšná strategie více značek
• obrovský potenciál v dynamickém regionu
• jasná strategie růstu
• solidní výsledky

Podrobnosti o akci
CO:
KDO:

KDE:
KDY:

poplatek 1 Kč
fyzické osoby v ČR (neplatí pro právnické osoby, jako
například kapitálové společnosti, fondy a podobně,
a pro ostatní institucionální investory)
na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s.
od 5. února do 30. června 2008

Fyzické osoby mohou do 30. června 2008 nakupovat akcie na
vybraných pobočkách České spořitelny, a.s. za poplatek 1 Kč.
Mohou se tak podílet na pokračování našich úspěchů v zemích
střední a východní Evropy.

Chcete vědět víc?
Investiční poradci České spořitelny, a.s. Vám rádi podají
bližší informace o naší akci „Nákup s poplatkem 1 Kč pro
fyzické osoby“*.
V případě dotazů nás můžete kontaktovat na:
Tel: 221 000 212
E-mail: akcie.info@koop.cz

Tato brožura slouží výhradně jako informace o Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. Není veřejnou nabídkou ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu a nepředstavuje
ani nabídku k prodeji ani výzvu k nákupu cenných papírů.

VYDAVATEL A MAJITEL MÉDIA
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG VIENNA INSURANCE GROUP
Rakouský obchodní rejstřík: 75687 f.
Číslo v registru pro zpracování dat (DVR): 0016705
Internet: www.viennainsurancegroup.com

Design: Reklama – WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG VIENNA INSURANCE GROUP
Ilustrace: corbis

Datum výroby: leden 2008

260G013 (08.01 – J20071127)

