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1.

Összefoglaló

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Kibocsátó) a mai napon nyilvánosságra hozza a 2012. évi
első negyedéves jelentését. A Kibocsátó a negyedéves jelentésben a jogszabályban megkövetelt, a nemzetközi
pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti konszolidált, nem auditált 2012. évi első negyedévének adatait
publikálja. A magyar számviteli törvény szerint készített, nem auditált és nem konszolidált adatokat, valamint a
Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) számára önkéntes adatszolgáltatás keretében megosztandó adatokat
jelen negyedéves jelentéssel egyidejűleg nyilvánosságra hozott negyedéves tájékoztatókban publikálja a
Kibocsátó, valamint leányvállalata a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban:
EMABIT) vonatkozásában is.
A 2012. év első negyedévének főbb eredményei, eseményei:
-

A Kibocsátó 2012 első negyedévében 5,678 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el, melyből rendszeres
díj: 5,106 milliárd forint, eseti díj: 572 millió forint. A bruttó díjbevétel 2011 első negyedévéhez
viszonyítva 28 százalékkal csökkent elsősorban az új értékesítések és eseti díjbevételek alacsonyabb
volumene miatt. A pénzügyi-gazdasági válság nagy mértékben csökkentette a lakosság rendelkezésre
álló elkölthető jövedelmét, mely a biztosítási piacot is negatívan befolyásolja. A 2011 negyedik
negyedévében bevezetett végtörlesztésekkel kapcsolatos intézkedések ezen felül jelentősen érintették
a Biztosító ügyfélkörét, akik így átmenetileg visszafogták megtakarításaikat. A visszaesés elsősorban az
életbiztosítások értékesítésében volt megfigyelhető. A Csoportban aktív működését sikeresen
megkezdő EMABIT az általános biztosítások értékesítésével nagy mértékben kompenzálni tudta az
életbiztosítási ág teljesítményét. A költségracionalizálási és hatékonyságnövelő intézkedések hatására a
működési költségek is csökkentek mintegy 30%-kal, mely stabilizálja és erősíti a Csoport piaci
pozícióját. A Kibocsátó által elért teljes átfogó jövedelem 1,044 milliárd forint veszteség, mely a nehéz
gazdasági helyzet ellenére továbbra is összhangban áll a vezetőség várakozásaival és ezzel hozzájárul a
Biztosító 2014. évi tervezett nyereségessé válásához.

-

A Kibocsátó a diverzifikált értékesítési hálózat – függő és független biztosításközvetítők - összefogása,
koordinálása, eredményes működésének biztosítása érdekében értékesítési vezérigazgató-helyettesnek
nevezte ki dr. Kádár Gabriellát.

-

A Kibocsátó hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a BROKERNET Investment Holding
Zrt-vel, a résztulajdonában álló befektetési szolgáltatón keresztül, ügyfelei megtakarításai
vonatkozásában továbbra is igénybe veszi a BROKERNET Cégcsoport tagjaként működő QUANTIS
Investment Management Zrt. szolgáltatásait.

-

A Kibocsátó új terméket, a NOVA Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítást vezetett be. A
BROKERNET Zrt.-vel közösen kifejlesztett, új generációs befektetési életbiztosítás a két vállalat
közötti hosszú távú sikeres együttműködést szolgálja.

-

A Kibocsátó és az általános biztosító leányvállalata, az EMABIT tevékenységének összehangolása,
hatékonyságának növelése érdekében egy szolgáltató központ létesítéséről döntött, az ezzel
kapcsolatos előkészítő munkálatokat megkezdte.

-

A Kibocsátó általános biztosító leányvállalata, az EMABIT megkezdte a felkészülést a Lengyelországban,
határon átnyúló szolgáltatás formájában tervezett utasbiztosítások és szakmai felelősségbiztosítások
értékesítésére.

-

A Kibocsátó és a Pannónia Nyugdíjpénztárral közösen, stratégiai együttműködésük keretében alapított
Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt. közgyűlése döntött az alaptőkéjének felemeléséről, tekintettel a
dinamikusabb fejlődésre illetve hogy kezelt vagyon közel 100 milliárd forintot tesz ki, ami magasabb
alaptőke szükséglettel jár. A Pannónia Befektetési Szolgáltató szolvenciája a tőkeemeléssel biztosított.
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A mérlegzárást követő fontosabb események:
-

A BUX kosárban továbbra is szerepel a CIGPANNONIA részvény, a 2012. április 2-i összetétel alapján
a 6. legnagyobb súllyal (a kosár kapitalizáció aránya március 26-án 1,02%). A CIGPANNONIA
részvények a BÉT Részvények „A” kategóriájába átsorolásra kerültek április 12-i hatállyal.

-

Gaál Csaba a Kibocsátó vezérigazgatója 2012. április 18-i hatállyal lemondott vezérigazgatói és
igazgatósági tisztségéről, továbbá az EMABIT-ban betöltött igazgatósági tagságáról is. Helyét a
Kibocsátó vezérigazgatói tisztségében dr. Csurgó Ottó veszi át, aki egyben az EMABIT vezérigazgatói
pozícióját is betölti. A CIG Csoport két biztosítótársaságának közös vezetésétől az Igazgatóság a
szinergia hatások még eredményesebb kiaknázását és a költséghatékonyság további fejlődését várja.

-

A Kibocsátó 2012. április 19. napján megtartotta az éves rendes közgyűlését, amelyen többek közt az
auditált, magyar számviteli törvény szerinti egyedi, és a nemzetközi számviteli standardok szerinti
konszolidált, 2011. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásra került.

-

A Kibocsátó éves rendes közgyűlése felhatalmazta az igazgatóságot a Kibocsátó alaptőkéjének 2013.
április 30-ig maximum 215.000.000,- Ft-tal, kamatozó részvények forgalomba hozatalával történő
felemelésére.

-

A Kibocsátó 2012. április 19-től Részvényesi Hűségprogramot indított, amelynek keretében a már
meglévő tulajdonosai részére nyújt kedvezményeket meghatározott feltételekkel a cégcsoport
különböző termékeiből, ezáltal megköszönve a Kibocsátó iránti bizalmukat.

-

2012. május 15-én a LIGA Önsegélyező Pénztár csatlakozott a CIG Csoporthoz, és a jövőben
Pannónia Önsegélyező Pénztár néven működik. Az önsegélyező pénztár 13 ezer tagot számlál, vagyona
pedig meghaladja az egymilliárd forintot.

Budapest, 2012. május 21.
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
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2.

Pénzügyi kimutatások

Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás
Adatok millió forintban
Megnevezés

2012Q1

2011.

2011Q1

%

(A)
5 678

(B)
27 196

(C )
7 896

(A)/(C )
72%

-276

-131

-1

27600%

5 402

27 065

7 895

68%

43

414

156

28%

Befektetések bevétele (ráfordítása)

112

-2 085

-1 347

-8%

Egyéb működési bevételek

231

556

100

231%

Egyéb bevételek (ráfordítások)

386

-1 115

-1 091

-35%

5 788

25 950

6 804

85%

-1 764

-5 515

-1 789

99%

-2 068

-8 607

-1 285

161%

-3

56

56

-5%

Tartalékváltozások és szolgáltatások, nettó

-3 835

-14 066

-3 018

127%

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek

-2 236

-11 668

-3 402

66%

-909

-4 269

-1 062

86%

Működési költségek

-3 145

-15 937

-4 464

70%

Adózás előtti eredmény

-1 192

-4 053

-678

176%

0

0

0

-

-1 192

-4 053

-678

176%

148

-98

76

195%

-1 044

-4 151

-602

173%

Biztosítási díjak
Viszontbiztosítóknak átadott díj
Biztosítási díjak, nettó
Díj -és jutalékbevételek befektetési szerződésekből

Bevételek összesen
Kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési költségek
Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési egységekhez kötött
(unit-linked) életbiztosítási tartalékok nettó állományváltozása
Befektetési szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek valós
érték változása

Igazgatási költségek

Adóbevételek / (ráfordítások)
Adózott eredmény
Egyéb átfogó jövedelem
Teljes átfogó jövedelem
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Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás
Adatok millió forintban
ESZKÖZÖK

2012.

2011.

2011.

március 31.

december

március 31.

(A)

31. (B)

(C)

%
(A)/(C)

Immateriális javak

842

744

622

135%

Ingatlanok, gépek és berendezések

192

224

287

67%

2 547

3 417

4 867

52%

226

68

12

1883%

Halasztott szerzési költségek
Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai tartalékokból
Befektetés közös vezetésű vállalatokban

33

8

0

-

2 655

2 665

4 257

62%

27 795

26 128

20 030

139%

863

917

941

92%

3 251

3 066

1 755

185%

Értékesíthető pénzügyi eszközök
Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások
szerződői javára végrehajtott befektetések
Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések
Közvetlen biztosítási szerződésből származó és egyéb
követelések
Egyéb eszközök és elhatárolások

308

294

301

102%

3 530

4 323

4 477

79%

42 242

41 854

37 549

112%

2 969

2 409

1 123

264%

27 795

26 128

20 030

139%

863

917

941

92%

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek
Eszközök összesen
KÖTELEZETTSÉGEK
Biztosítástechnikai tartalékok
Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött
(unit-linked) életbiztosítás szerződői javára
Befektetési szerződések
Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás

5 940

5 848

5 034

118%

Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből

720

1 036

1 854

39%

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok

736

1 332

1 019

72%

39 023

37 670

30 001

130%

3 219

4 184

7 548

43%

Jegyzett tőke

2 531

2 531

2 531

100%

Tőketartalék

15 937

15 937

15 937

100%

263

184

0

-

65

-83

91

71%

-15 577

-14 385

-11 012

141%

3 219

4 184

7 547

43%

0

0

1

0%

3 219

4 184

7 548

43%

Kötelezettségek összesen
NETTÓ ESZKÖZÖK
SAJÁT TŐKE

Részvény alapú ügyletek
Egyéb tartalékok
Eredménytartalék
A Társaság tulajdonosaira jutó saját tőke
Ellenőrzést nem biztosító részesedések
Saját tőke összesen
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3.

A Kibocsátó pénzügyi helyzetének bemutatása – a 2012. évi első
negyedéves az EU által befogadott pénzügyi beszámolási
standardok (IFRS) alapján készített konszolidált, nem auditált
adatai

A Kibocsátó és leányvállalatai, melyek együtt a CIG Csoportot alkotják, befektetési egységhez kötött
életbiztosítás, kockázati, vegyes életbiztosítás, kiegészítő biztosítás, illetve általános biztosítás, azon belül
elsősorban casco és kötelező gépjármű felelősség biztosítás értékesítésével foglalkoznak.
A Kibocsátó tevékenységét leginkább meghatározó társaság továbbra is a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.,
mint anyavállalat; működésének felfutásával azonban az EMABIT teljesítménye egyre inkább számottevő a
Csoport eredményében.
A beszámolási időszakban a Csoport bruttó díjbevétele 5,678 milliárd forint volt, amely az előző évi
bevételének 72 százaléka. Ebből 4,839 milliárd forint a befektetéshez kötött életbiztosítások, 56 millió forint a
hagyományos életbiztosítások, 783 millió forint a nem-életbiztosítások bruttó díjbevétele.
A portfólió folyamatos növekedésének eredményeképpen a korábbi években kötött szerződések megújítási díjai
több mint kétszeresükre, 116 százalékkal növekedtek, amely részben ellensúlyozta az új értékesítés
csökkenéséből, illetőleg az eseti díjak csökkenéséből származó bevételek visszesését. A megújításokból
származó 2012. évi első negyedéves bruttó díjbevétel 3,524 milliárd forint, szemben a 2011. év első
negyedévének 1,634 milliárd forintjával. Az értékesített szerződések első éves díjaiból származó bruttó
díjbevétel a 1,582 milliárd forint, amely 49 százalékos csökkenés 2011 hasonló időszakához (3,101 milliárd
forint) képest. A változásban jelentős szerepet játszik egyrészt a biztosítási piac helyzete, melyre erősen
rányomja bélyegét az elhúzódó pénzügyi-gazdasági válság, másrészt a Kibocsátó értékesítési hálózatának jelenleg
is folyamatban lévő átszervezése, aminek hatására a Kibocsátó vezetősége jelentős teljesítményjavulást vár. Az
eseti díjak a 2011. első negyedévi eseti díjbevétel 18 százalékát, 572 milliárd forintot értek el, döntően a
befektetési egységhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódóan. Az eseti díjak csökkenését a 2011. negyedik
negyedévében lehetővé tett végtörlesztések biztosítási piacra gyakorolt negatív hatása magyarázza, mely még
jelentősen éreztette hatását a Biztosító ügyfélkörének megtakarításait illetően az idei év első negyedévében is.
A teljes 5,678 milliárd forintos díjbevételen belül az eseti díjak aránya 10 százalékos.
A Kibocsátó által értékesített azon befektetési egységekhez kötött életbiztosításokat, amelyek az IFRS-ek
alapján nem minősülnek biztosítási szerződésnek, a Kibocsátó befektetési szerződésnek minősíti. A befektetési
szerződésekhez kapcsolódóan a Kibocsátónak az időszakban 43 millió forint díjbevétele keletkezett. Az egyéb
működési bevételek elsősorban a Kibocsátó portfoliókezelésből származó bevételeit tartalmazzák.
A viszontbiztosítónak átadott díj nagymértékű változásának oka a halmozott kockázatok után életbiztosításokra
fizetett díj, mely a portfolió bővüléséből fakadó mortalitási kockázat növekedésének természetes
következménye, illetve az általános biztosításokra fizetett viszontbiztosítási díj.
A ráfordítások között az egyik legnagyobb tétel a kárfizetések és szolgáltatások, valamint a kárrendezési
költségek (együttesen 1,764 milliárd forint), ebből 1,614 millió forint a befektetéshez kötött életbiztosítások
részleges- és teljes visszavásárlása, elsősorban még mindig a végtörlesztések miatt és 81 millió forint az általános
biztosításokra kifizetett kárráfordítás. Szintén jelentős a nettó tartalékváltozások ráfordítása (2,068 milliárd
forint), amelyből 1,667 milliárd forint kapcsolódik a befektetési egységekhez kapcsolt életbiztosítási tartalékok
növekedéséhez. A törlési tartalékok a kintlevőségek csökkenésével párhuzamosan csökkentek mintegy 126
millió forinttal. A függőkár tartalékok 299 millió forinttal nőttek a negyedévben, míg a meg nem szolgált díjak
tartaléka 163 millió forinttal növekedett.
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A Kibocsátó összes működési költsége 2012 első negyedévében összesen 3,145 milliárd forint volt, amelyből
2,236 milliárd forint a fizetett díj, jutalék és egyéb szerzési költség, 909 milliárd forint igazgatási költség. A
megújítási jutalékok a portfolió növekedésének megfelelően nőttek, a szerzési jutalékok az új szerzéssel
párhuzamosan változtak, csaknem a 2011. évi első negyedév szerzési költségének felére estek vissza. Az
igazgatási költségek jelentősen, 14%-kal csökkentek az előző év hasonló időszakához képest, a 2011. év utolsó
negyedévi költség mintegy kétharmadára, mely a Kibocsátó 2011 augusztusában bejelentett
költségracionalizálási intézkedéseinek és a szervezeti stuktúra átalakításának eredménye.
A befektetési eredmény 112 millió forint nyereség, melynek nagy része a befektetéshez kötött életbiztosítások
nem realizált eredménye (191 millió forint), mely leginkább a távol-keleti, fejlődő piaci és dél-amerikai
befektetési alapok pozitív teljesítményére vezethető vissza a piaci tendenciáknak megfelelően. A pozitív
hozamot a teljes befeketetési eredmény tekintetében csökkenti a pénzügyi viszontbiztosítás kamata 87 millió
forint értékben. A Kibocsátó saját befektetésein elért hozamát negatív irányba ellensúlyozza az euró árfolyam
2011 végéhez viszonyított csökkenéséből adódó árfolyamveszteség.
A mérleg szerinti eredmény mindezekre tekintettel 1,192 milliárd forint veszteség, összhangban a Kibocsátó
terveivel. Az egyéb átfogó jövedelem az értékesíthető pénzügyi eszközök148 millió forintos valós érték
változását tartalmazza, a teljes átfogó jövedelem így 2012. március 31-én 1,044 milliárd forint veszteség.
A Kibocsátó mérlegfőösszege 42,242 milliárd forint, pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek maradéktalanul
eleget tett. A saját tőke nagysága 2011. december 31-én 3,219 milliárd forint, amely biztosítja a törvény által
előírt szolvenciát és a működőképességet.
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4.

Vezetői beszámoló

Az első negyedévében a Kibocsátó teljesítményére erősen rányomta bélyegét a pénzügyi-gazdasági válság, illetve
a végtörlesztések, melyek elsősorban az életbiztosítási ágazatban okoztak visszaesést. Az általános biztosítások
több mint 2 milliárd forintos új értékesítése azonban figyelemre méltó eredmény.
A 3,093 milliárd forint éves állománydíjú új értékesítésből 2,111 milliárd forint az általános biztosítások
(elsősorban KGFB és CASCO) állománynövekedése, míg 940 millió forint a befektetési egységekhez kötött
életbiztosításokból (ebből 5 millió forint befektetési szerződés) és 42 millió forint a hagyományos életbiztosítási
szerződésekből származik.
Az előző év hasonló időszakában az új értékesítés állománydíja 3,503 milliárd forint volt, ebből 17 millió forint
származott az általános életbiztosítások értékesítéséből. Az értékesítés nagy része, 3,257 milliárd forint a
befektetési egységhez kötött életbiztosításokhoz, 184 millió forint befektetési szerződésekhez és 45 millió
forint a hagyományos életbiztosításokhoz kapcsolódott.
A gazdasági életben és a biztosítási piacon zajló folyamatok, illetve az EMABIT tevékenységének beindulása
jelentősen átrendezte 2012 első negyedévében az új értékesítés alakulását.
Új értékesítés
2012.Q1

2011

2011Q1

Változás

Változás %

(A)

(B)

(C)

D=(A)-(C )

(D) / (C)

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások
Darab - biztosítási szerződések
Állománydíj - biztosítási szerződések millió Ft

2 069

15 063

5 422

-3 353

-62%

935

8 662

3 257

-2 322

-71%

Darab - befektetési szerződések

3

27

7

-4

-57%

Állománydíj - befektetési szerződések millió Ft

5

326

184

-179

-97%

2 072

15 090

5 429

-3 357

-62%

940

8 988

3 441

-2 501

-73%

612

5 704

510

102

20%

42

174

45

-3

-7%

39 551

2 867

4

39 547

988675%

2 111

212

17

2 094

12318%

42 235

23 661

5 943

36 292

611%

3 093

9 374

3 503

-410

-12%

Darab - befektetési egységekhez kötött életbiztosítások
összesen
Állománydíj - befektetési egységekhez kötött életbiztosítások
összesen millió Ft
Hagyományos életbiztosítások
Darab
Állománydíj
Általános biztosítások
Darab
Állománydíj
Összesen új értékesítés darab:
Összesenúj értékesítés állománydíja millió Ft

2012 első negyedévében összesen 2 684 darab életbiztosítási szerződés került értékesítésre, amelyből 2 072
darab befektetési egységhez kötött életbiztosítás, míg 612 darab hagyományos életbiztosítás. A 2011 megegyező
időszakához viszonyított változás a korábban már említett pénzügyi-gazdasági válság biztosítási piacra gyakorolt
hatásával és a végtörlesztéshez kapcsolódó rendelkezésekkel magyarázható, mely jelentősen csökkenti a
lakosság rendelkezésre álló elkölthető jövedelmét. A tárgyidőszaki új értékesítéssel a Kibocsátó záró
életbiztosítási szerződésállománya 43 205 darabra, záró állománydíja 23,361 milliárd forintra változott.
A 2012. első három hónapjában eladott életbiztosítási szerződések esetében a BROKERNET Csoport
termelésének aránya 56 százalék, amelyből 46 százalék kapcsolódik a magyarországi-, 9 százalék a szlovákiai és 1
százalék a romániai értékesítéshez. A saját hálózat teljesítménye 13 százalékot, míg az egyéb értékesítési
csatornák 31 százalékot tettek ki, vagyis az értékesítési csatornák diverzifikációja tovább növekedett.
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Piaci részesedési mutatók*
2011.
millió
Ft

2010.

Piaci
részesedés

millió
Ft

2009.

Piaci
részesedés

millió
Ft

Piaci
részesedés

Befektetéshez kötött
életbiztosítások állománydíja, új
értékesítés

8 988

**

10 199

24,0%

4 782

16,0%

Életbiztosítási ág állománydíja
alapján, új értékesítés

9 162

**

10 312

19,6%

4 828

11,6%

Életbiztosítási ág díjbevétele alapján

28 063

6,4%

25 807

5,8%

12 082

2,9%

Életbiztosítási ág korrigált
díjbevétele alapján

21 382

7,2%

16 421

5,6%

6 755

2,3%

* Magyar számviteli törvény szerinti adatok, jelen negyedéves jelentés készítésekor 2012. első negyedévre vonatkozó
MABISZ piaci adatok még nem állnak rendelkezésre
** Jelen negyedéves jelentés készítésekor a 2011. év végére vonatkozó MABISZ új értékesítés adatok nem állnak
rendelkezésre.

A korrigált díjbevételeket vizsgálva elmondható, hogy az életbiztosító 2011-re meghatározó piaci szereplővé
nőtt az életbiztosítási piacon: 7,2 százalékos piaci részesedéssel már az 5. legnagyobb korrigált díjbevétellel
rendelkező társaság.
A Biztosító nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az értékesítési hálózat sikeres átszervezését követően, illetve a
BROKERNET Csoporttal közösen kifejlesztett új generációs befektetési életbiztosítás a NOVA Befektetési
Egységhez Kötött Életbiztosítás segítségével az év további részében növelje részesedését és a 2012-es évben
megtartsa piacvezető helyét a rendszeres díjas életbiztosítások új értékesítésében. Az egyedülálló, innovatív
termék célja az ügyfelek minél magasabb színvonalú kiszolgálása, az értékesítés ösztönzése. Az ügyfeleknek
adott mozgástér, a díjkezelés és visszatérítési mechanizmusok terén végzett jelentős fejlesztéseknek
köszönhetően a NOVA Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás új generációt nyit a unit-linked
életbiztosítások korszakában.
A Csoport működésében egyre jelentősebb szerepet kap aktív működésének elindulásával a Kibocsátó
leányvállalata, az EMABIT. A nagyobb részben alkuszi, kisebb részben vezérügynöki és függő közvetítői
értékesítési csatornák teljes körű kiszolgálása révén az EMABIT sikeresen betört a célpiacát képező
szegmensbe. A hagyományos – főleg gépjármű-biztosításokra fókuszáló – 2011. évi negyedik negyedéves
kampány során mintegy 1,9 milliárd forint állománydíjú szerződést kötött meg. A gépjármű felelősség és casco
biztosítások körében a 2012. évre tervezett díjbevétel kétszeresét sikerült elérni, a vagyonbiztosításoknál az
időarányos terveknek megfelelő a kötésszám.
2012 első negyedévének végéig gépjármű felelősség biztosításokból 880 flotta, mintegy 26 ezer darab gépkocsi
került fedezetbe vételre. A flották 80%-a a kiemelt célpiacként kezelt kis flották közül került ki, fennmaradó
része pedig nagyobb flottákból, köztük számos nemzetközi nagyvállalati ügyféltől származik, de jelentős az
intézményi-önkormányzati szektor képviseltsége is. A casco biztosítások körében 260 flottát, ezeken belül
csaknem 13 ezer darab gépkocsit biztosít az EMABIT. Az állomány összetétele nagyban hasonlít a gépjármű
felelősség biztosításnál említettekre. A gépjármű biztosításokon kívül, azokhoz azonban sok esetben
kapcsolódva mintegy 200 darab vagyon- és felelősségbiztosítási, továbbá 362 csoportos balesetbiztosítási
szerződést kötött az EMABIT a vállalati-intézményi ügyfelei számára.
A fenti állománynövekedés 2,111 milliárd forint, ebből az első negyedévben 783 millió forint bruttó díjbevétel
keletkezett, melyből a KGFB 285 millió forintot, a CASCO bevétel pedig 350 millió forintot tesz ki. Az EMABIT
működési költségei az időarányos terveknek megfelelőek, eredménye 2012 első negyedévében 237 millió forint
veszteség. A meglévő csatornák mobilizálása mellett az EMABIT további termékek értékesítését tervezi 2012ben, ide értve a lakásbiztosítás elindulását és többek között szállítmánybiztosítási, lakossági gépjármű biztosítási
és lengyel szakmai felelősség biztosítási projektek megvalósítását, hogy tovább növelje megszerezett állományát.
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A Kibocsátó és leányvállalata az EMABIT közös szolgáltató központot alakít ki, hogy azonos szervezeti
egységeinek önálló szolgáltatásait egységbe integrálja és olyan szinergiát hozzon létre, amely alkalmas a
kölcsönös előnyök kihasználására és a költségek ésszerű megosztására. A szolgáltató központ elsősorban
adminisztrációs, kárrendezési és IT tevékenységeket lát majd el, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátása is a
hatáskörébe kerül, annak érdekében, hogy az összehangolt munkavégzéssel, hatékonyabb, gördülékenyebb
kiszolgálással ügyfelei megelégedettségét növelni tudja, továbbá költségmegtakarításokat is el fog érni. A
szolgáltató központot a Kibocsátó a már meglévő CIG Pannónia Tanácsadó Kft. átalakításával valósítja meg.
A Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt. az engedélyezési folyamat lezárását követően, 2012 januárjában
megkezdte a tevékenységét, és vagyonkezelési szerződést kötött a Kibocsátóval, valamint a Pannónia
Nyugdíjpénztárral, amelynek eredményeképpen vagyonkezelt állománya 2012 elejétől meghaladja a 80 milliárd
forintot. A kezelt vagyon növekedése azonban magasabb alaptőke szükséglettel jár, amelynek biztosítása
érdekében a Pannónia Befektetési Szolgáltató közgyűlése döntött az alaptőke 100 milló forinttal történő
felemeléséről. A Pannónia Befektetési Szolgáltató jegyzett tőkéje így 140 millió forint, amelyből a Kibocsátó
továbbra is 20% részesedéssel rendelkezik.
A Kibocsátó tevékenységében továbbra is meghatározó a befektetéshez kötött életbiztosítások értékesítése, de
2012-től egyre nagyobb szerepet kapnak az általános biztosítási termékek és a két ágazat egyaránt hozzájárul a
2014-es nyereségessé váláshoz. Szintén ezen célt szolgálják a már végrehajtott költségracionalizálási
intézkedések és az operációban elindított strukturális átszervezési folyamat is, amelynek eredményeképpen a
CIG Pannónia Szolgáltató Központ Kft. megalakult.
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5.

Alkalmazottak száma, tulajdonosi struktúra

A Kibocsátó alkalmazottainak száma 2012. március 31-én 156 fő.
A Kibocsátó alaptőkéjének összetétele (2012. március 31.)
Részvénysorozat

Névérték (Ft/darab)

"A" sorozat
Alaptőke nagysága

Kibocsátott darabszám
40
-

Össznévérték (Ft)

63 283 203
-

2 531 328 120
2 531 328 120

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (2012. március 31.)

Részvénysorozat

Kibocsátott
darabszám

"A" sorozat
Összesen:

63 283 203
63 283 203

Szavazati jogra
jogosító
részvények
darabszáma

Részvényen
-kénti
szavazati
jog

63 283 203
63 283 203

1
-

Összes
szavazati
jog

Saját
részvények
száma

63 283 203
63 283 203

0
0

A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete (2012. március 31.)
Részvény darabszám

Tulajdoni hányad

Szavazati jog

Belföldi magánszemély

40 839 235

64,5341%

64,5341%

Belföldi intézmény

20 094 669

31,7536%

31,7536%

Külföldi magánszemély

550 205

0,8694%

0,8694%

Külföldi intézmény

810 275

1,2804%

1,2804%

Nem nevesített tétel

988 819

1,5625%

1,5625%

63 283 203

100 %

100 %

Összesen

A Kibocsátó a részvénykönyv vezetésével a KELER Zrt-t bízta meg. Amennyiben a tulajdonosi megfeleltetés
során van olyan számlavezető, amely ügyfeleinek tulajdonában van CIGPANNONIA részvény, azonban nem
szolgáltat adatot a részvényes(ek)re vonatkozóan, úgy az ily módon be nem azonosított részvények tulajdonosai
„Nem nevesített tétel” megnevezéssel szerepelnek a részvénykönyvben.
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A Kibocsátó befektetései
Név

Székhely

Kibocsátó
részesedése

1.

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító
Zrt.

1033 Budapest, Flórián tér 1.

100 %

2.

CIG Pannónia Szolgáltató Központ Korlátolt
Felelősségű Társaság

1033 Budapest, Flórián tér 1.

100 %

3.

S.C. Tisia Expert SRL

Románia - Bukarest, str. Povernei
nr. 20, etaj 4, apartament 9, sector 1.

100 %

4.

Pannónia PI-ETA Kegyeleti Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

1033 Budapest, Flórián tér 1.

100 %

5.

Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.

1072 Budapest, Nyár utca 12.

20 %

6.

Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt.

1072 Budapest, Nyár utca 12.

20 %
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Tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások
Dátum

Tárgy, rövid tartalom

2012.01.02.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél

2012.01.17.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. kinevezett új értékesítési
vezérigazgató-helyettesről
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a BROKERNET Investment
Holding Zrt. közötti hosszú távú együttműködési megállapodásról
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. romániai tevékenységében
bekövetkezett szervezeti változásról
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetői kapcsolatok telefonos
elérhetőségében bekövetkezett változásról
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. általános biztosító leányvállalata
tervezett lengyelországi aktivitásának megkezdéséről

2012.01.25.
2012.01.31.
2012.01.31.
2012.02.01.
2012.02.08.
2012.02.16.
2012.02.21.

Negyedik negyedéves jelentés
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. által felállítandó szolgáltató
központról

2012.02.29.
2012.02.29.
2012.03.05.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. adminisztrációs tevékenységéről
Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalatának új
felügyelőbizottsági tagjairól

2012.03.05.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. érdekeltségi körébe tartozó
társaságról
A közgyűlési meghívó hirdetménye
Tájékoztatás az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokról és a részükre a 2011. üzleti
évben nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokról

2012.03.19.
2012.03.19.
2012.03.23.
2012.03.28.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. új termékének bevezetéséről
A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a
napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatok

A közlemények megtalálhatók a Kibocsátó (www.cig.eu), a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen működő Részvénytársaság
(www.bet.hu), valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (www.kozzetetelek.hu) honlapján.
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6. Felelősségvállalási nyilatkozat
A Kibocsátó nyilatkozik arról, hogy a 2012. első negyedéves jelentést könyvvizsgáló nem vizsgálta, a 2012. évi
első negyedéves jelentés valós és megbízható képet ad a Kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások
eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről. Az összevont
vezetőségi jelentés megbízható képet ad a Kibocsátó, és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről,
fejlődéséről és teljesítményéről.

Budapest, 2012. május 21.

--------------------------------------Dr. Csurgó Ottó
Vezérigazgató

-------------------------------Kelemen Zsolt
Pénzügyi vezérigazgató-helyettes

Befektetői kapcsolattartás
dr. Lódi Kata, befektetői kapcsolattartó
investor.relations@cig.eu ; 06-1-5 100 200
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