Bratislava, 31. januára 2019

LIBOR STODOLA BOL VYMENOVANÝ ZA CHIEF
OPERATING OFFICER AXA CZ & SK

Libor Stodola je s platnosťou od januára 2019 vymenovaný za Chief Operating Officer (COO)
skupiny AXA pre Českú republiku a Slovensko (AXA CZ & SK), kde počas ostatných piatich
rokov viedol ľudské zdroje a komunikáciu. Po novom bude mať zodpovednosť za podporné
služby a firemné procesy skupiny AXA CZ & SK.

,,Som rád, že sa Libor presúva na pozíciu, ktorá veľmi významným spôsobom rozhoduje o úspechu nášho
podnikania. Jeho cieľom bude zjednodušovať interné procesy, pokračovať v digitalizácii a raste efektivity.
Dokonalosť chodu poisťovne je základom našej stratégie. Som presvedčený, že Libor využije svoje dlhoročné
profesijné i manažérske skúsenosti a preukázanú zákaznícku orientáciu pre ďalší rozvoj nášho podnikania na
českom a slovenskom trhu,“ hovorí o vymenovaní Robert Gauci, Chief Executive Officer skupiny AXA CZ & SK.
Pred svojím nástupom do skupiny AXA zbieral Libor viac ako 10 rokov skúsenosti s riadením ziskovosti
a efektivity procesov v bankovníctve. Vyštudoval ekonómiu na Poľnohospodárskej univerzite v Prahe. Svoje
profesijné vzdelanie ďalej rozvíjal na BIBS, IMD Business School a Hult International Business School. Je
držiteľom titulu MBA, hovorí plynule anglicky.
,,Teším sa na nové výzvy, ktoré táto rola prináša, rovnako ako na spoluprácu s kolegami a obchodnými
partnermi. Spoločne so svojím tímom som pripravený naďalej prispievať k zvýšeniu produktivity a pritom
udržať vysokú kvalitu služieb vrátané investícii do našich ľudí. Jedine tak môžeme naplniť našu misiu, stať sa
skutočným partnerom našich klientov,“ dopĺňa Libor Stodola.
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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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