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AIG SPRZEDAJE FAIRFAX FINANCIAL CZĘŚĆ ODDZIAŁÓW  
W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ ORAZ EUROPIE ŚRODKOWO-
WSCHODNIEJ. NAWIĄZANIE STRATEGICZNEGO PARTNERSTWA  
Z FAIRFAX CELEM OBSŁUGI KLIENTÓW MIĘDZYNARODOWYCH  
 
AIG skupia się na obsłudze klientów międzynarodowych i inwestycjach  
w państwach o dużym potencjale rozwoju 
 
NOWY JORK, 18 października 2016 r. – American International Group, Inc. (AIG) 
ogłosiła zawarcie umów z Fairfax Financial Holdings Limited, wiodącym 
towarzystwem ubezpieczeniowym oferującym ubezpieczenia majątkowe  
i wypadkowe oraz usługi reasekuracji, w ramach partnerstwa strategicznego, 
którego celem jest usprawnienie i skoncentrowanie globalnej działalności 
ubezpieczeniowej AIG.   

W ramach zawartych umów AIG sprzeda Fairfax lokalne oddziały prowadzące 
działalność ubezpieczeniową dla firm i osób prywatnych w Argentynie, Chile, 
Kolumbii, Urugwaju, Wenezueli i Turcji. Fairfax nabędzie również prawa  
do odnowienia umów wchodzących w skład portfeli oddziałów w Europie 
Środkowo-Wschodniej (CEE), podpisanych w Bułgarii, Czechach, na Węgrzech,  
w Polsce, w Rumunii i na Słowacji. Przejmie również aktywa operacyjne oraz 
pracowników AIG w regionie CEE. Wartość transakcji to ok. 240 mln dolarów. 
Każda z transakcji wymaga uzyskania odpowiedniej zgody ze strony organów 
nadzoru.  
 
Fairfax stanie się głównym strategicznym partnerem międzynarodowym, któremu 
powierzona zostanie obsługa klientów globalnych AIG na terenie tych państw, przy 
wsparciu doświadczeniem AIG oraz możliwościami w zakresie obsługi szkód  
i reasekuracji. 
 
Sprzedaż dokonywana jest z myślą o realizacji strategicznego celu AIG, którym  
jest skupienie działalności w wybranych regionach oraz realizacja inwestycji  
w gospodarkach o największym potencjale rozwoju działalności i zwiększenia 
zysku. AIG celuje także w rozwój prowadzonej działalności w działach ubezpieczeń 
oferowanych firmom i osobom prywatnym. Jednocześnie, firma zamierza utrzymać 
i rozwijać działalność międzynarodową dla klientów indywidualnych i firm 
działających globalnie. 
 

– Nasza współpraca to ważny krok w kierunku realizacji strategicznych priorytetów 
AIG i Fairfax – powiedział Peter Hancock, prezes i dyrektor generalny AIG. – 
Chętnie rozszerzymy zakres współpracy z Fairfax, będącej międzynarodowym 
partnerem AIG, aby zapewnić szerokie możliwości i najwyższej jakości obsługę 
naszych klientów na kluczowych rynkach. Skupiamy uwagę na tych regionach, które 
oferują AIG największe możliwości sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. 
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Jesteśmy obecni tam, gdzie możemy obsługiwać naszych klientów, generując zysk 
dla firmy. 
 
– Cieszymy się ze współpracy z AIG oraz z tego, że do rodziny Fairfax dołączają 
spółki z Ameryki Łacińskiej, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Turcji – powiedział 
Prem Watsa, prezes i dyrektor generalny Fairfax. – Spółki z Ameryki Łacińskiej 
mają ugruntowaną pozycję na swoich rynkach, doświadczoną kadrę zarządzającą 
oraz w zdyscyplinowany sposób podchodzą do przyjmowania ryzyka. Ich przejęcie 
znacznie wzmacnia obecność Fairfax w regionie. Przejęcie spółek z Europy 
Środkowo-Wschodniej realizowane jest po niedawno przeprowadzonej ekspansji  
w Europie Wschodniej – w efekcie wcześniej ogłaszanej transakcji dotyczącej QBE. 
Przejęcie oddziałów przyspieszy realizację naszych planów zakładających rozwój 
działalności w regionie w długim terminie. 

Niniejsza informacja prasowa zawiera „oświadczenia dotyczące przyszłości”, zgodnie z definicją w amerykańskiej 
ustawie Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r. oświadczenia dotyczące przyszłości, w tym dotyczące 
finalizacji przedmiotowej transakcji, nie opisują faktów historycznych, lecz są przewidywaniami AIG dotyczącymi 
przyszłych wydarzeń, z których wiele – z natury – jest niepewnych i poza kontrolą AIG. AIG jest zobligowane  
do publikacji wyłącznie istotnych informacji, wymaganych w świetle federalnego prawa dotyczącego papierów 
wartościowych, nie musi jednak (i wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność z tego tytułu) aktualizować, ani wprowadzać 
zmian na piśmie lub ustnie do oświadczeń dotyczących przyszłości w chwili pojawienia się nowych informacji, 
wystąpienia zdarzeń lub w innych okolicznościach. Czynniki, które mogą spowodować osiągnięcie innych wyników 
działalności AIG, również zdecydowanie różnych od wyników przewidywanych w oświadczeniach dotyczących 
przyszłości, to między innymi czynniki przedstawianie w sprawozdaniach AIG przedkładanych amerykańskiej Komisji 
Papierów Wartościowych i Giełd. 

Kontakt dla mediów:  

Paweł Lasiuk 

Grayling Poland 

Tel.: 605 454 097 

E-mail: pawel.lasiuk@grayling.com 

# # # 
Spółka American International Group, Inc. (AIG) to towarzystwo ubezpieczeniowe o wiodącej pozycji na rynku, 
prowadzące działalność w skali globalnej. Zostało założone w 1919 roku. Obecnie spółki zależne AIG oferują 
różnorodne usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych, ubezpieczeń na życie, produktów 
emerytalnych, ubezpieczeń kredytów hipotecznych oraz innych usług finansowych na rzecz klientów w ponad 100 
państwach i jurysdykcjach. W różnorodnej ofercie znajdują się produkty i usługi, które pomagają firmom  
i osobom prywatnym chronić posiadane aktywa, zarządzać ryzykiem i zabezpieczyć przyszłość  
na emeryturze. Akcje AIG notowane są na giełdach papierów wartościowych w Nowym Jorku i Tokio. 
 
Więcej informacji o AIG można znaleźć na stronie www.aig.com oraz www.aig.com/strategyupdate | YouTube: 
www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig. Dodatkowe źródła 
informacji o AIG zostały podane dla wygody czytelnika, a informacje tam zawarte nie stanowią części niniejszej 
informacji prasowej przez odwołanie do nich. 
 
AIG to marka, pod którą działalność prowadzi American International Group, Inc., ubezpieczyciel o globalnym 
zasięgu działalności, oferujący ubezpieczenia majątkowe i osobowe, ubezpieczenia na życie i produkty emerytalne. 
Więcej informacji na stronie www.aig.com. Wszystkie produkty i usługi są oferowane  
i dostarczane przez podmioty zależne spółki American International Group, Inc. lub podmioty  
z nią stowarzyszone. Produkty lub usługi mogą nie być dostępne we wszystkich państwach,  
a zakres ubezpieczenia uzależniony jest od zapisów danej polisy. Produkty i usługi inne niż ubezpieczeniowe mogą 
być dostarczane przez niepowiązane podmioty zewnętrzne. Niektóre osobowe i majątkowe produkty 
ubezpieczeniowe mogą być dostarczane przez nielicencjonowane towarzystwa ubezpieczeniowe. Nielicencjonowane 
towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj nie podlegają funduszom gwarancyjnym, ubezpieczeni nie mogą więc 
korzystać z ich ochrony. 


