İtalyan Sigorta devi Generali
3 yıllık stratejik planını açıkladı
2021 yılı sonuna kadar olan dönemi kapsayan 3 yıllık planını
açıklayan İtalyan sigorta devi Generali, yüksek potansiyele sahip
pazarlarda fırsatları takip edecek.
Dünyanın lider sigortacılarından biri olan İtalyan sigorta devi
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Generali, yatırımcılara yeni üç yıllık stratejik plan tanıttı. Uluslararası
arenada güçlü varlığa sahip sigorta devi, dağıtım ağı sayesinde
müşterilere yaşam boyu ortak olarak, yenilikçi ve kişiselleştirilmiş
çözümler sunmayı amaçlıyor. İtalyan Grup, üç yıllık stratejik planının
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bir parçası olarak inovasyon ve dijital dönüşüm için iç stratejik
girişimlere yaklaşık 1 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor. Generali
ayrıca 2021 yılına kadar yeşil ve sürdürülebilir yatırımlara 4.5 milyar
avro ayırmayı planlıyor. Grup ayrıca, 3 yıllık süreçte 10.5 milyar
avroluk sermaye artırımı hedefinin yanı sıra 1.5-2 milyar avro
civarında borç seviyesinin ve maliyetlerin azaltılmasını öngörüyor.
Gelişmekte olan pazarlarda büyümeyi beklentisi
Toplam gelirlerinin çoğunu üreten İtalya, Fransa ve Almanya’da
üreten şirket, önümüzdeki üç yılını kapsayan yeni planında,
Avrupa’nın en iyi oyuncusu olarak konumunu güçlendirmeye istekli
olduğunu açıkladı. Generali, aynı zamanda, marjların daha yüksek
olduğu gelişmekte olan pazarlarda büyümeyi beklediğini de belirtti.
Buna ek olarak Generali, operasyon modelini dönüştürmek ve
sayısallaştırmak, süreç ve organizasyonları daha da basitleştirmek
için, ana operasyonlarda otomasyon ve yapay zeka ve uçtan uca
dijital politikaların payını da arttırmak istiyor.
Grubun büyümesini hızlandıracak ve hissedarlara üstün getiriler
sunacak iddialı bir strateji ortaya koyduklarını belirten Generali
Group CEO'su Philippe Donnet: “Bu açık ve ayırt edici stratejik
vizyon, Avrupa'da liderliği perakende ve KOBİ müşterileri üzerinde
güçlendirmek,
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genişletmek ve küresel bir varlık yönetimi platformu geliştirmek için

kaldıraç görevi görecek. Aynı zamanda, Generali, kilit pazarlardaki
büyüme fırsatlarını finanse etmek ve faaliyet gösterdiğimiz her yerde
yenilik ve dijital dönüşüm sağlamak için sermaye üretmeye ve
yönetime odaklanmaya devam edecektir.” dedi.

Generali Hakkında:
Generali, uluslararası arenada güçlü varlığa sahip, bağımsız bir İtalyan Gruptur. 1831'de
kurulan Generali, dünyanın lider sigortacılarından biri olup, 2017 yılındaki 68 milyar Euro toplam
prim geliriyle 60'tan fazla ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Grup, dünya genelindeki 71.000
çalışanı ve 57 milyon müşterisiyle, Batı Avrupa'da lider konumda yer alırken, Orta ve Doğu
Avrupa'nın yanı sıra Asya'da da giderek artan bir değerde varlığa sahiptir. Generali Grubu
Corporate Knights 2017 yılı sıralamasında dünyanın en sürdürülebilir şirketleri arasında yer
almıştır. Generali Sigorta A.Ş. ise 150 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet göstermektedir.
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