AIG SİGORTA – FAIRFAX İŞ BİRLİĞİ
BASIN AÇIKLAMASI

AIG BAZI LATİN AMERİKA, ORTA VE DOĞU AVRUPA OPERASYONLARINI FAIRFAX FINANCIAL’A
SATMAK ÜZERE ANLAŞMA YAPTI; ÇOK ULUSLU MÜŞTERİLERİNİ DESTKELEMEK ÜZERE FAIRFAX İLE
STRATEJİK ORTAKLIĞA GİRDİ
AIG güçlü büyüme ve gelişme fırsatı vaad eden ülkelerde çok uluslu yetkinlik ve yapabilirlikleri ile
yatırımlarına odaklanmayı taahhüt etmekte
NEW YORK – 18 Ekim 2016 – American International Group, Inc. (NYSE:AIG) bugün, yangın ve
sorumluluk sigortalarında lider konumunda bir sigorta şirketi ve reasürör olan Fairfax Financial
Holdings Limited ile, AIG’nin global sigorta operasyonlarını daha da odaklanmayı ve gelişmeyi
sağlayacak stratejik bir iş ortaklığının bir parçası olarak muhtelif anlaşmalara girdiğini duyurdu.
Bu anlaşamaların bir parçası olarak, AIG Fairfax’a, Arjantin, Şili, Kolombiya, Uruguay, Venezüela ve
Türkiye’deki ticari ve bireysel sigorta operasyonlarını satacaktır. Fairfax ayrıca, Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya’daki AIG’nin Orta ve Doğu Avrupa
operasyonlarında yenileme haklarını ve Orta ve Doğu Avrupa’daki işletme varlık ve çalışanlarını
devralmaktadır.
Fairfax, AIG’nin bu ülkelerdeki global müşterilerine hizmet eden, en önemli çok uluslu stratejik
network ortağı olacaktır.
Satın alma işlemi, AIG’nin, karlı büyüme konusunda en büyük potansiyele sahip ülkelerde coğrafi
mevcudiyetini sürdürmesi ve aynı zamanda yatırım yapma yönündeki stratejik hedefini
gerçekleştirmeye devam etmesini sağlamakta ve ticari ve tüketici sigortaları branşlarında büyüme kat
etme konusunda da bir fırsat yaratmaktadır. AIG, aynı zamanda, global operasyona sahip firmalar ve
bireyler için, çok uluslu alanlardaki yetkinliklerini artırma ve koruma konusunda kararlıdır.

AIG CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Peter Hancock, “Bu ortaklık hem AIG’nin hem de Fairfax’ın
stratejik önceliklerini gerçekleştirmesi çok büyük bir adımdır.” Dedi. Ve, “Bu önemli ülkelerde global
müşterilerimize dünya-çapında kusursuz yetkinlikler/yapılabilirlikler ve bu anlamda sıradışı bir hizmet
sunmak üzere Fairfax ile çok uluslu network ortaklığı ilişkisini büyütmek istiyoruz.” Diyerek sözlerini
sürdürdü.
AIG, müşterilerine karlı bir şekilde hizmet edebilmek ve sigorta ürünlerini rekabet avantajı ile
sunmak konusunda en büyük potansiyele sahip piyasalarda varlığını muhafaza etme taahhüdünü
sürdürmektedir.

Prem Watsa, “AIG ile ortaklık kurma ve LATAM grup şirketleri ve Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye
operasyonlarını Fairfax ailesine katma konusunda çok heyecanlıyız.” Dedi. “LATAM şirketleri tecrübeli
yönetim ekipleri ve underwriting konusunda disiplinli tutumları ile ilgili ülkelerde gayet iyi bir konuma
sahiptirler. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki operasyonları almamız, yakın geçmişte QBE satın alma
işlemi olarak duyurulan Doğu Avrupa’daki genişlememizin bir nevi devamı niteliğindedir ve bölgede
uzun vadeli büyüme planlarımızı destekler niteliktedir.
Bu basın açıklaması, 1995 tarihli Özel Güvenlik Davası Reformu Kanunu uyarınca “ileriye dönük
beyanlar” içermektedir. İşbu metinde tanımlanmış işlemin kapanışı da dahil bu ileriye dönük
beyanlar, tarihi gerçekler olmayıp bunun yerine yalnızca AIG’nin, çoğu tabiatı gereğiyle belirsiz ve
AIG’nin kontrolü dışında olan gelecek olaylara ilişkin inanışını temsil etmektedir. AIG’nin federal
güvenlik yasaları uyarınca zorunlu olarak ifşa etme yükümlülüğü altında olduğu önemli bilgiler dışında
AIG, herhangi bir ileriye dönük beyanı yazılı veya sözlü, zaman zaman yapılabilecek, yeni bir bilginin
sonucu olsun veya olmasın güncellemek veya değiştirmek yükümlülüğü (ve herhangi bir
yükümlülükten açıkça feragat etmek) altında değildir. AIG’nin mevcut sonuçlarını değiştirebilecek
muhtemelen maddi nitelikteki faktörler, AIG’nin Amerika Birleşik Devletleri Menkul Değerler ve Döviz
Komisyonu nezdinde yaptığı başvurularda belirtilen faktörleri içermektedir.

