
 

 
Ομιλος Generali: Εξαιρετικά οικονομικά 

αποτελέσματα για το 2016, υψηλότερο μέρισμα ανά 

μετοχή κατά 11,1%. 

 

 Επιτάχυνση στην εξοικονόμηση εξόδων και βελτίωση της απόδοσης σε όλες τις 
αγορές η οποία προκύπτει από την επιτυχή εκτέλεση του στρατηγικού 
σχεδιασμού. 

 Ρεκόρ λειτουργικού αποτελέσματος, πάνω από €4.8 δισ. με άριστες επιδόσεις 
στον κλάδο Ζωής (+ 5.5%) και Περιουσίας& Ζημιών (+ 2.9%), χάρη στο 
βελτιωμένο τεχνικό αποτέλεσμα και στον ακόμα καλύτερο έλεγχο των 
λειτουργικών εξόδων, τα οποία μειώθηκαν για πρώτη φορά. 

 Λειτουργικό RoE (Return on equity) ύψους 13.5%, βάσει στόχου (>13%) 

 Ηγετική θέση στην αγορά σε επίπεδο κερδοφορίας τεχνικού αποτελέσματος του 
κλάδου Περιουσίας & ζημιών, βελτίωση του CoR ( Combined Ratio) σε 92,5 (-0.7 
p.p.), επιβεβαιώνοντας την υψηλότερη θέση της Generali ανάμεσα στους 
ανταγωνιστές της. Περαιτέρω βελτίωση στην κερδοφορία του κλάδου Ζωής με 
τον δείκτη NBM (New Business Margin) να αγγίζει το 25,9%. 

 Μικτά ασφάλιστρα πάνω από €70 δισ.: Αύξηση στον κλάδο Περιουσίας & Ζημιών 
(+2.1%), συνεχής πειθαρχημένη προσέγγιση στον κλάδο Ζωής (-6.3%), η οποία 
επιβεβαιώνεται από της υψηλής ποιότητας καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής, 
με περισσότερα από €12 δισ. 

 Καθαρά κέρδη έως και €2,1 δισ. (+ 2.5%), παρά τα χαμηλότερα ρευστοποιημένα 
κέρδη. 

 Μέρισμα ανά μετοχή €0.80 (€0.72 FY15) με αύξηση κατά 11,1%. 

 Σημαντική αύξηση στη δημιουργία ταμιακών ροών: Καθαρές Λειτουργικές 
Ταμιακές Ροές στα €1.9 δισ. 

 Επιβεβαίωση της ισχυρής κεφαλαιακής βάσης: Δείκτης Φερεγγυότητας στο 
177% . Δείκτης Οικονομικής Φερεγγυότητας στο 194%. 

 Επιτάχυνση στην επίτευξη του στόχου μείωσης των καθαρών λειτουργικών 
εξόδων των ώριμων αγορών,  κατά €200 εκ., εντός του 2018, αντί του 2019. 

Ο CEO ΤΟΥ Ομίλου Generali, Philippe Donnet, διαβεβαίωσε: «Τα εξαιρετικά μας 
αποτελέσματα για το 2016 επιβεβαιώνουν ότι η Generali είναι μια ηγέτιδα δύναμη  σε ό,τι 
αφορά στην κερδοφορία και στην αποδοτικότητα. Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν 
την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε τις δεσμεύσεις μας. Το λειτουργικό αποτέλεσμα 
και η παραγωγή κεφαλαιακών ροών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, ωθούμενα από 
περαιτέρω βελτιώσεις στην αποδοτικότητα, σε ολόκληρο τον Ομίλου. Στον κλάδο Ζωής, 
οι καθαρές εισροές είναι πολύ ισχυρές, με υψηλά περιθώρια χάρη στο επιτυχημένο μίγμα 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στον κλάδο Περιουσίας & Ζημιών βελτιώσαμε τον 
ήδη εξαιρετικό δείκτη του Combined Ratio. Χάρη στη στόχευσή μας στην 
αποτελεσματικότητα της λειτουργικής μας «μηχανής», μειώσαμε για πρώτη φορά τα έξοδα 
και θα επιτύχουμε τους στόχους μας για εξοικονόμηση στις ώριμες αγορές, για το 2019, 
ένα χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό μας σχεδιασμό. 

Η πρόοδος της Generali κατά το τελευταίο έτος είναι πολύ ενθαρρυντική. Βλέπουμε ήδη 

τα πρώτα αποτελέσματα της “Simpler, Smarter, Faster” στρατηγικής, την οποία 
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ανακοινώσαμε το Νοέμβριο του 2016. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη βάση αυτών 

των επιτευγμάτων, έχοντας παράλληλα την καλύτερη δυνατή ομάδα για την ταχύτερη 

εφαρμογή της στρατηγικής μας. Επιπλέον, η Generali μπορεί να υπολογίζει σε ένα 

εξαιρετικό μοντέλο διανομής το οποίο αποτελείται από περισσότερους από 150 χιλιάδες 

αφοσιωμένους διαμεσολαβητές και πωλητές σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι εξασφαλίζουν 

μια στενότερη σχέση με τους πελάτες βασισμένη στην εμπιστοσύνη, την τεχνογνωσία και 

την κατανόηση. Αυτό, μαζί με το απαράμιλλο επίπεδο υπερηφάνειας και το πάθος όλων 

των εργαζομένων της Generali, αποτελεί ένα απίστευτο πλεονέκτημα που στηρίζει 

διαχρονικά την επιτυχία μας. 

Είμαστε υπερήφανοι για τα αποτελέσματα αυτά, αλλά τα θεωρούμε ως ένα πρώτο βήμα 

προς τον τελικό μας προορισμό, να αποτελέσουμε την καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία για 

τους πελάτες, τους διαμεσολαβητές, τους εργαζόμενους και τους επενδυτές και βλέπουμε 

το μέλλον με εμπιστοσύνη, ως ένας ανεξάρτητος, ιταλικός, οργανισμός με παγκόσμια 

εμβέλεια. Υπό το πρίσμα των άριστων αποτελεσμάτων μας και την ισχυρή κεφαλαιακή 

βάση του Ομίλου, έχουμε προτείνει ένα μέρισμα μετοχής ύψους €0,80, αυξημένο κατά 

11,1% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο». 

 

 

 

Ο ΌΜΙΛΟΣ GENERALI 
Ο Όμιλος Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους, παγκοσμίως, ασφαλιστικούς οργανισμούς, με 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα που το 2015 ξεπέρασαν τα €74 δισεκατομμύρια. Με περισσότερους από 
76.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, και παρουσία σε πάνω από 60 χώρες, ο Όμιλος κατέχει ηγετικό 
ρόλο στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης και μία όλο και πιο σημαντική θέση στις αγορές της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης και στην Ασία. Το 2015, η Generali συγκαταλέχθηκε στις 50 πιο έξυπνες 
εταιρίες του κόσμου, σύμφωνα με την Τεχνολογική Επιθεώρηση - Technology Review του MIT, 
αποτελώντας τη μοναδική ασφαλιστική εταιρία που κατάφερε να συμπεριληφθεί στη λίστα.  
 


