Bratislava, 10. januára 2019

NÁRODNÉ TENISOVÉ CENTRUM ZMENÍ SVOJ NÁZOV
NA AXA ARÉNA NTC

Skupina AXA Česká republika a Slovensko uzatvorila partnerstvo so Slovenským tenisovým
zväzom a Národným tenisovým centrom. Výsledkom je celoročná spolupráca a pomenovanie
bratislavskej NTC arény po skupine AXA. Národné tenisové centrum tak bude v roku 2019 niesť
oficiálny názov AXA aréna NTC.

AXA minulý rok spustila na Slovensku kampaň, v ktorej sa venuje prevencii a zdravému životnému štýlu. V roku
2019 sa preto rozhodla podporiť aktivity, v ktorých by mohla posilniť túto svoju filozofiu. Jedným z týchto krokov
je partnerstvo s najmodernejším športovo-kultúrnym stánkom na Slovensku, ktorý spĺňa požiadavky
medzinárodných športových federácií na usporiadanie svetových a európskych šampionátov. Okrem športových
podujatí poskytuje NTC aréna svoje priestory aj na rôzne hudobné koncerty a kultúrne podujatia.
,,Som rád, že štvortisícová aréna v Národnom tenisovom centre ponesie meno významnej a úspešnej spoločnosti
AXA. Tešíme sa na spoluprácu,“ povedal Igor Moška, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti NTC.
,,Šport je nepochybne najdostupnejší spôsobom prevencie zdravia. Aj preto sme pre tento rok vybrali niekoľko
projektov, ktorými chceme prispieť nielen k diskusiám o zdravom životnom štýle, ale aj k samotnému aktívnemu
prístupu bežnej slovenskej populácie k tejto téme, vrátanie našich klientov, zamestnancov a finančných
poradcov. Jednou z týchto aktivít je aj spolupráca s NTC a Slovenským tenisovým zväzom. Teší ma, že sa v NTC
bude športovať pod logom skupiny AXA,“ hovorí Peter Socha, zástupca generálneho riaditeľa a riaditeľ
distribúcie a správy aktív skupiny AXA Česká republika a Slovensko.
Všetkých návštevníkov AXA arény NTC bude nové svetelné logo sprevádzať nielen pred hlavným vstupom, ale aj
v interiéri a exteriéri tenisového centra. Názov a logo AXA arény NTC sa bude uvádzať vo všetkých oficiálnych
tlačových materiáloch NTC a taktiež na lístkoch športových a kultúrnych podujatí, ktoré sa tu budú konať. Hneď
prvou tohtoročnou udalosťou, ktorá sa bude v AXA aréne NTC konať, je februárové daviscupové stretnutie
Slovensko - Kanada.
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Skupina AXA je svetovým lídrom v oblasti poistenia a správy majetku. Viac než
160 000 zamestnancov sa stará o 105 miliónov klientov v 64 krajinách celého sveta. V
Medzinárodných štandardoch účtovného výkazníctva (IFRS) boli výnosy skupiny za rok 2017
ocenené na čiastku 98,5 miliardy EUR, podkladové výnosy na 6 miliard EUR. K 31. decembru 2017
mala spoločnosť AXA pod správou aktíva vo výške 1439 miliardy EUR. Americká depozitná
podielová spoločnosť AXA je rovnako uvedená na platforme OTC QX pod označením AXAHY.
Skupina AXA je zahrnutá do najvýznamnejších medzinárodných indexov SRI, ako sú Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakladajúcim členom Finančnej iniciatívy OSN
(UNEP FI), Princípov udržateľného poistenia OSN (PSI) a signatárom Zásad zodpovedných investícií
OSN.
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AXA v Českej republike a na Slovensku pôsobí prostredníctvom penzijnej spoločnosti (na Slovensku
následne cez doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a dôchodkovú správcovskú spoločnosť), životnej
poisťovne, poisťovne (so zameraním na neživotné poistenie), a investičnej spoločnosti. Má viac než
1,35 miliónov aktívnych klientov, 515 zamestnancov a viac než 4,4 miliardy eur aktív pod správou.
Táto tlačová správa a informácia bola zverejnená spoločnosťou AXA podľa článku L. 451-1-2
francúzskeho Peňažného a finančného zákonníka a články 222-1 a násl. Všeobecné nariadenia pre
finančníkov spoločnosti Autorité des marchés sú k dispozícii na internetových stránkach skupiny
AXA Group (www.axa.com).
TÁTO TLAČOVÁ SPRÁVA JE K DISPOZÍCII AJ NA WWW.AXA.SK
DÔLEŽITÉ PRÁVNE INFORMÁCIE A ZÁRUČNÉ PREHLÁSENIE O NÁSLEDUJÚCICH ZVEREJNENIACH
Niektoré prehlásenia obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu týkať budúcich udalostí, trendov, plánov alebo cieľov. Tieto výhľadové prehlásenia môžu byť vystavené rôznym rizikám a ovplyvnené faktormi,
ktoré môžu spôsobiť, že plány a ciele spoločnosti AXA sa môžu líšiť od plánov a cieľov deklarovaných. Viac informácií k týmto faktorom a riskantným situáciám, ktoré môžu ovplyvniť biznis a/lebo výsledky
operácií spoločnosti AXA, nájdete vo Výročnej správe vydanej k 31. decembru 2017, v štvrtej časti „Risk factors and risk management“. Spoločnosť AXA nemá žiadnu povinnosť aktualizovať alebo revidovať
tieto výhľadové prehlásenia, či už sa jedná o reflexiu nových informácií, budúcich udalostí, či iného.
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