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Generali CEE: Gregor Pilgram bo postal novi glavni izvršni
direktor Generalija v Avstriji

Praga - Od 1. maja 2020 bo Gregor Pilgram prevzel funkcijo predsednika
upravnega odbora in glavnega izvršnega direktorja Generali Avstrija.
Nasledil bo Alfreda Leua, ki se mu mandat predsednika upravnega odbora ne bo
več podaljšal, saj se bo konec letošnjega leta upokojil, potem ko je več kot 30 let
delal v Skupini Generali. Imenovanje Gregorja Pilgrama je pogojeno z odobritvijo
regulatorja.

Odnosi z javnostmi
GENERALI d.d.
Kržičeva 3
1000 Ljubljana
T + 386 1 47 57 100
E-pošta: pr.si@generali.com
www.generali.si

Luciano Cirinà, regionalni direktor za Avstrijo, Srednjo in Vzhodno Evropo ter
Rusijo in glavni izvršni direktor Generali CEE Holdinga, je poudaril: "Gregor
Pilgram že vrsto let igra pomembno vlogo pri strateškem razvoju naše regije,
nazadnje je vodil uspešno združevanje Adriatica Slovenice z Generali Slovenija. S
svojimi izkušnjami in veščinami, bo še naprej vodil uspešno poslovanje Generali
Avstrije. Na regionalni ravni nas bo Gregor še naprej podpiral kot člana Izvršnega
odbora Generali CEE, odgovoren za področje Stranke in Distribucije. Hkrati bi se
rad zahvalil Alfredu Leuu za izjemen prispevek k uspešnemu razvoju našega
poslovanja v Avstriji in za njegovo dolgoročno angažiranje v Skupini Generali.
Želim mu vse najboljše še naprej."

Gregor Pilgram, ki je na Dunajski ekonomski univerzi diplomiral iz poslovne administracije, v
Skupini Generali dela na različnih mednarodnih funkcijah od leta 1999. Leta 2004 je bil
imenovan v upravni odbor Generali Slovenija in leta 2008 prevzel funkcijo predsednika
uprave. Gregor Pilgram je od leta 2013 član upravnega odbora in izvršnega odbora Generali
CEE Holding B.V. v Pragi ter glavni finančni direktor Generali CEE Holdinga (področje
Avstrija, srednja in vzhodna Evropa in Rusija).
Generali v Avstriji
Generali je tretja največja zavarovalna skupina v Avstriji. Tri zavarovalnice - Generali
Versicherung, BAWAG P.S.K. Versicherung in Europäische Reiseversicherung - ponujata
celotno paleto produktov in storitev. Generali v Avstriji se aktivno osredotoča na kupce in
njihova pričakovanja - s pametnejšimi in enostavnejšimi zavarovalnimi rešitvami, predanimi
zaposlenimi in eno največjih distribucijskih in storitvenih mrež na lokalnem zavarovalnem
trgu. V letu 2018 je bruto obračunana premija dosegla 2,6 milijarde EUR. Avstrija je največji
trg v regiji Avstrije, CEE in Rusije.

GENERALI d. d. je ena izmed vodilnih zavarovalnic v Sloveniji in del Skupine Generali. Generali je
eden največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in upravljanja premoženja. Ustanovljena je bila
leta 1831, prisotna je v 50 državah sveta, s skupnim prihodkom od premij, ki je v letu 2018 presegel
66 milijard evrov. S skoraj 71.000 zaposlenimi po vsem svetu in 61 milijoni strank ima Skupina
vodilni položaj v Evropi in vedno bolj pomembno pozicijo na trgih Azije in Latinske Amerike. V
Avstriji, Srednji in Vzhodni Evropi ter Rusiji deluje Skupina preko svoje regionalne pisarne v Pragi.
V 12 državah je ena izmed treh glavnih zavarovalnic. Generalijeva ambicija je postati vseživljenjski
partner svojim strankam, ki ponuja inovativne in prilagojene rešitve zahvaljujoč edinstveni
distribucijski mreži.

