EVENIMENT
SA“. Prin cumpărarea ,în 2005 şi 2006, a circa 94%
din „S.C. OMNIASIG S.A.“, VIG a devenit liderul
de piaţă în domeniul asigurărilor din România. În
acel moment, Dr. Geyer a declarat: “Consolidarea în
continuare a poziţiei noastre pe piaţa din România este
fundamentată economic, majorarea volumului primelor
este semnificativă, în prezent piaţa cunoaşte o corecţie,
iar Omniasig se numără printre cele mai importante şi
sigure societăţi de asigurare ale ţării”. Preluarea în 2007
a Asirom a întărit în continuare poziţia de lider a VIG în
România, o piaţă importantă aşa cum deja a subliniat Dr.
Geyer. Prin înglobarea activităţilor de asigurare ale Erste
Group în România, dar şi în Austria, VIG a întreprins încă
un pas substanţial în direcţia extinderii sale în Europa de
Sud-Est. Parteneriatul strategic cu Erste Bank şi cu BCR a
reprezentat un succes considerabil pentru succesul VIG
în România. Într-un mediu atât de volatil în domeniul
financiar, un parteneriat atât de extins şi de constructiv este
de nepreţuit. Şi acest parteneriat a demonstrat calităţile Dr.
Geyer de care a profitat în cele din urmă compania VIG.
În toţi aceşti ani, cu Dr. Geyer la conducerea Grupului şi
datorită angajamentului domniei sale, compania VIG şi-a
dezvoltat substanţial toţi indicatorii. Astfel, cota de piaţă s-a
majorat de la 3% în 2001 la 24,5% în prezent, iar numărul
angajaţilor a crescut de la 925 la 3500. Volumul primelor
de asigurare a atins în 2012 aproximativ o jumătate de
miliard de euro. Acestea sunt cifre impresionante la care
Dr. Geyer a avut un aport substanţial. Aşa după cum ştim,
Dr. Geyer este implicat în activităţi de Corporate Social
Responsibility şi aş vrea să enumăr doar câteva dintre
acestea:
Concernul VIG acordă din 2009, în calitate de sponsor,
Premiul „Essl Art Award CEE“. VIG şi acţionarii săi
principali sprijină împreună cu Baumax studiile pentru
tineri artişti din Europa Centrală şi de Est;
Concernul VIG participă la „Social Active Day“. Din
2011, la iniţiativa Dr. Günter Geyer şi a acţionarilor săi
principali, angajaţii Vienna Insurance Group desfăşoară o
zi de lucru în scopuri sociale. Înainte de a acorda, în numele
Preşedintelui României, „Ordinul Merite deosebite
pentru Industrie şi Comerţ“ Dr. Geyer, doresc să-i adresez
gândurile bune, să-i doresc succes în activitatea domniei
sale în calitate de preşedinte al Wiener Städtischen
Versicherungsvereins şi acţionar principal la Vienna
Insurance Group. Contribuţia sa la dezvoltarea strategică
în continuare a grupului, precum şi dimensiunea culturală
şi socială a activităţii concernului va fi cu siguranţă foarte
apreciată şi eu sper că România nu va fi uitată.
Vă mulţumesc, stimate dle Dr. Geyer, pentru ceea ce aţi
făcut pentru România şi sper că România îşi va păstra o
importanţă deosebită pentru dvs.

Discursul Domnului Dr. Günter Geyer

Stimată doamnă ambasador,
stimaţi colegi şi colaboratori,

Vă rog să-mi permiteţi să-mi exprim, din toată inima, mulţumirile mele, personale,
pentru această minunată primire pe care aţi organizat-o pentru prietenii şi colegii
mei, aici, la sediul ambasadei dvs. Este, într-adevăr ,un sentiment foarte plăcut şi
foarte frumos să auzim atâtea cuvinte laudative şi frumoase, respectiv realizările
angajamentului nostru în România, toate în incinta ambasadei României!
Eu preiau cu mare bucurie această distincţie, în numele colegilor mei, care de
mulţi ani lucrează în acest domeniu şi îşi pun în valoare experienţa.
Colegilor mei le transmit să modeleze investiţia noastră în România ca un
parteneriat, o instituţie contractuală de durată. Funcţia mea şi contribuţia mea a fost
una ordinativă, vizând obiectivul de a deveni cât mai activ în ţara dumneavoastră
Suntem foarte mândri că, de fapt, un român din patru este client al nostru şi vreau
să vă asigur că premisele investiţiei noastre sunt văzute ca un parteneriat pe termen
lung.
Ne bucurăm de activitata desfăşurată în Romania şi pentru aceasta vă multumim!
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