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AIG ПРОДАВА ЧАСТ ОТ ОПЕРАЦИИТЕ СИ В ЛАТИНСКА АМЕРИКА,
ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА НА FAIRFAX FINANCIAL; СКЛЮЧВА
СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО С FAIRFAX ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА
МУЛТИНАЦИОНАЛНИ КЛИЕНТИ
AIG СЕ ФОКУСИРА ВЪРХУ МУЛТИНАЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И
ИНВЕСТИЦИИ В ДЪРЖАВИ С ГОЛЯМ ПОТЕНЦИАЛ ЗА РЪСТ И
ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ОТ МАЩАБА
НЮ ЙОРК - 18 ОКТОМВРИ 2016 - AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.
(NYSE: AIG) днес обяви, че е сключила няколко споразумения за стратегическо
партньорство с Fairfax Financial Holdings Limited, водещ световен застраховател и
презастраховател по имущество и отговорности, с което AIG допълнително ще
фокусира и оптимизира мултинационалните си застрахователни операции.
Като част от тези споразумения, AIG ще продаде на Fairfax търговските си
операции за корпоративно и индивидуално застраховане в Аржентина, Чили,
Колумбия, Уругвай, Венецуела и Турция . Fairfax ще придобие и правата за
подновяване на портфейла, записан от AIG в Централна и Източна Европа за
България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия, включително активите и
служителите в съответните държави. Сделката е на обща стойност от около $240
милиона като за всяка страна прехвърлнето е обект на съответните регулаторни
одобрения.
Fairfax ще се превърне в основен стратегически партньор за обслужване на
мултинационалната мрежа от клиенти на AIG в тези държави, използвайки
експертизата на AIG и възможностите й за обслужване на щети и
презастраховане.
Продажбата подкрепя стратегическата цел на AIG да се фокусира върху
определени географски територии и инвестиции в големите икономики, които
предлагат най-голям потенциал за печеливш ръст и възвращаемост от мащаба
при застраховането на корпоративни и индивидуални клиенти.
"Това партньорство бележи значителна стъпка напред в постигането на
стратегическите приоритети както на AIG така и на Fairfax", коментира Питър
Ханкок, Президент и Главен Изпълнителен Директор на AIG. "Очакваме с
нетърпение задълбочаване на партньорство ни с Fairfax по отношение на
глобалната ни мрежа за осигуряване на непрекъсваемост на операциите и
отлично обслужване на международните ни клиенти в тези ключови държави. В
същото време оставаме ангажирани на пазарите, които предлагат най-голям
потенциал за конкурентно предлагане на застрахователните продукти на AIG и
печелившо обслужване на клиентите ни. "
"Много сме ентусиазирани от партньорството си с AIG и присъединяването на
компаниите от групата в Латинска Америка, и операциите от Централна и Източна
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Европа и Турция към семейството на Fairfax", коментира Прем Уатса,
Председател и Главен Изпълнителен Директор на Fairfax. "Компаниите от
Латинска Америка са добре позиционирани на съответните пазари, с опитни
ръководни екипи и дисциплиниран подход при подписване на рисковете, с което
значително ще се разшири присъствието на Fairfax в Латинска Америка.
Придобиването на операциите в Централна и Източна Европа е продължение на
неотдавнашната ни експанзия в Източна Европа, чрез вече обявената сделка за
придобиването на операциите на QBE и ще ускори плановете ни за дългосрочен
растеж в региона."
This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of
1995. These forward-looking statements, including the closing of the transaction described herein, are not historical facts but
instead represent only AIG’s belief regarding future events, many of which, by their nature, are inherently uncertain and
outside AIG’s control. Except for AIG’s ongoing obligation to disclose material information as required by federal securities
laws, AIG is not under any obligation (and expressly disclaims any obligation) to update or alter any forward-looking
statements, whether written or oral, that may be made from time to time, whether as a result of new information, future events
or otherwise. Factors that could cause AIG’s actual results to differ, possibly materially, from any forward-looking statements
include the factors set forth in AIG’s filings with the United States Securities and Exchange Commission.
###
American International Group, Inc. (AIG) is a leading global insurance organization. Founded in 1919, today AIG member
companies provide a wide range of property casualty insurance, life insurance, retirement products, mortgage insurance and
other financial services to customers in more than 100 countries and jurisdictions. These diverse offerings include products
and services that help businesses and individuals protect their assets, manage risks and provide for retirement security. AIG
common stock is listed on the New York Stock Exchange and the Tokyo Stock Exchange.
Additional information about AIG can be found at www.aig.com and www.aig.com/strategyupdate |
YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig. These references
with additional information about AIG have been provided as a convenience, and the information contained on such websites
is not incorporated by reference into this press release.
AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance operations of
American International Group, Inc. For additional information, please visit our website at www.aig.com. All products and
services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Products or services may not
be available in all countries, and coverage is subject to actual policy language. Non-insurance products and services may be
provided by independent third parties. Certain property-casualty coverages may be provided by a surplus lines insurer.
Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds, and insureds are therefore not protected by such
funds.
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