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Discursul Excelenţei Sale,
Doamna Silvia Davidoiu,
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Stimate domnule Dr. Geyer,
Stimată doamnă Geyer,
Stimate doamne şi stimaţi domni,
Vă salut călduros la evenimentul de azi, din cadrul
Ambasadei României. După cum cunoaşteţi, întâlnirea
de astăzi prilejuieşte un moment special, respectiv
acordarea Ordinului Preşedintelui României unui
prieten al României, Dl. Dr. Günter Geyer, Preşedinte
al Wiener Städtischen Versicherungsvereins. Ordinul
„Merite deosebite pentru Industrie şi Comerţ“, în rang
de Mare Ofiţer, decernat domnului G. Geyer este una
dintre cele mai înalte distincţii acordate de preşedintele
României şi această apreciere are numeroase motive.
Este una dintre cele mai speciale decoraţii şi ştiu că
nu este prima distincţie pe care dl Geyer o primeşte.
Activitatea şi eforturile domniei sale au fost recunoscute
prin numeroase alte ordine şi medalii, fie că este vorba de
Ordinul Naţional al Republicii Austria, de Ordinul Papal
Gregorius, de la începutul acestui an, sau de Ordinul
Crucea Ofiţerilor pentru merite deosebite, unul dintre
cele mai mari din Ungaria. În discursul meu doresc să
enumăr câteva dintre meritele Dr. Geyer pentru domeniul
românesc al asigurărilor economice, precum şi pentru
relaţiile economice strânse dintre cele două state. Rolul de
pionier al sectorului asigurărilor în Europa Centrală şi de
Est, după căderea Cortinei de Fier, a fost un moment cheie
în care Vienna Insurance Group s-a extins puternic.
În cei 10 ani de activitate de succes în calitate de director
general, Vienna Insurance Group s-a extins în Austria
precum şi în Europa Centrală şi de Est şi s-a poziţionat pe
multe pieţe pe locul I. În România, Vienna Insurance Group
este activă din 2001 şi reprezintă o piaţă importantă, aşa
cum a menţionat şi Dr. Geyer. Prin filialele sale Omniasig,
Asirom şi BCR Viaţă, compania VIG este lider de piaţă
în România. VIG a intrat pe piaţa din România luând în
considerare potenţialul enorm al întregii regiuni. Prin
prisma situaţiei de azi această consideraţie este meritată.
Sunt sigură că oaspeţii de azi cunosc istoria de mare succes
a VIG în România, dar doresc, totuşi, să punctez câteva
momente importante ale intrării şi dezvoltării activităţii
VIG pe piaţa din România care susţin pe deplin acordarea
Ordinului domnului Dr. Geyer.
După intrarea pe piaţa românească a asigurărilor,
în 2001, prin participarea la Unita SA cu 51%, a urmat
preluarea majorităţii companiei de asigurări „Agras

