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 Дженерали Застраховане 
 

Generali потвърждава изплащането на втория транш от 
дивидента за 2019 г. 

 

 

Милано – На днешно заседание, председателствано от Gabriele Galateri di Genola, Съветът на 
директорите на Assicurazioni Generali потвърди - както се очакваше на годишното общо събрание, 
проведено на 29 април 2021 г. - отсъствието към днешна дата на възпрепятстващи надзорни 
разпоредби или препоръки относно изплащане на втория транш от дивидента за 2019 г., който ще бъде 
изплатим към 20 октомври 2021 г. Акциите ще се търгуват без стойността на следващия дивидент на 
18 октомври 2021 г., като датата на правото за получаване на дивидента е 19 октомври 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП 

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group. 

Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с  управлението на активи в световен 
мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 70,7 милиарда евро за 2020 г. 
С повече от 72 000 служители, обслужващи 65.9 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото 
присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти като предлага 
иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа. В Австрия, Централна, Източна 
Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона. 
През 2021 г. Generali Group празнува своята 190-а годишнина. 

„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул. ”Княз Александър Дондуков” 
№ 68, ЕИК 030269049  и притежава  лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет 
по застраховане от 26.03.1998 г.  „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на 
застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия. 
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