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Голова Правління, Президент та Старший Виконавчий Директор MetLife Inc., Роберт Хенріксон (C.
Robert Henrikson) оголосив, що залишає свою посаду наприкінці 2011 року. 22 березня Радою
директорів MetLife було затверджено кандидатуру Старшого віце-президента та Старшого
інвестиційного директора Стіва Кандаряна (Steve Kandarian) на посаду наступного Президента та
Старшого виконавчого директора, із вступом на посаду 1 травня 2011 року.
Коментуючи це призначення в своєму зверненні до працівників MetLife, п. Хенріксон відзначив: «Я
дуже радий за Стіва. Протягом шести років своєї роботи в MetLife, він був одним із головних творців
нашого успіху. Завдяки його відданій роботі, MetLife зміг досягти значного прогресу в досягненні
своїх стратегічних цілей та зміцнив свій фінансовий стан. На посаді Старшого інвестиційного
директора, Стів завчасно ідентифікував потенційні економічні ризики та вдавався до рішучих дій, які
призвели до суттєвого покращення інвестиційного портфеля MetLife. В той же час, він доклав чимало
зусиль до виконання ряду стратегічних ініціатив компанії, які допомогли MetLife в досягненні
довгострокових цілей. Стів є видатним членом керівної команди MetLife і є ідеальним кандидатом
для керівництва цією надзвичайною компанією в майбутньому.»
В свою чергу, п. Кандарян, коментуючи ухвалення своєї кандидатури Радою Директорів, подякував
п. Хенріксону: «Я хотів би висловити своє щире захоплення досягненнями Роба Хенріксона під час
його майже 40-річної кар’єри в MetLife. Протягом цього часу, Роб був архітектором фінансових
рішень, які не лише приносили користь нашим клієнтам, але й ставали стандартами бізнесу в
страхуванні. Без сумніву, його робота сприяла тому, що MetLife став лідером в галузі страхування, і
я знаю, що ви всі приєднуєтесь до моєї подяки Робу за його відданість нашій компанії».
До кінця 2011 року п. Хенріксон залишатиметься на посаді Голови Правління та тісно
співпрацюватиме із п. Кандаряном, керівниками підрозділів та Радою Директорів для забезпечення
найбільш плавного та природного процесу зміни керівництва. В той же час, після затвердження
рішення Ради директорів, компанія наразі знаходиться в процесі визначення наступника п.
Кандаряна на посаді Старшого інвестиційного директора.
Приватне акціонерне товариство «Аліко Україна»
ПрАТ «Аліко Україна» (в подальшому Metlife Alico), входить до складу MetLife, Inc. Компанія
пропонує широкий асортимент послуг, включаючи страхування життя, страхування від
нещасного випадку, страхування здоров’я, страхування позичальників, а також групове
страхування. Дізнатись додаткову інформацію про Metlife Alico Ви можете, відвідавши сайт
компанії www.metlifealico.com.ua
MetLife, Inc. через свої підрозділи та філіали обслуговує більше 70 мільйонів клієнтів у Північній та
Південній Америці, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Європі.До складу групи MetLife входить
найбільший страхувик життя Сполучених Штатів (за обсягом страхових зобов’язань), у якого
більше 140 років досвіду і який співпрацює більше, ніж з 90 компаніями першої сотні найкрупніших
компаній за рейтингом FORTUNE 500®. Компанії групи MetLife пропонують страхування життя,
пенсійне страхування, страхування житла та автомобілів, банківські та інші фінансові послуги
для фізичних осіб, а також послуги для корпоративних клієнтів, в тому числі, групове
страхування, перестрахування, програми пенсійного забезпечення працівників та інші фінансові
послуги.

