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Шановні клієнти та партнери,
Для нас велика честь поінформувати Вас про важливу подію, що відкриває нову сторінку у 85-річній
історії компанії Alico.
Раніше ми вже повідомляли про ряд кроків, спрямованих на наше відокремлення від материнської
компанії American International Group, Inc. (AIG). 8 березня 2010 року було оголошено, що після
ретельної оцінки стратегічних альтернатив, Alico стає частиною родини MetLife. Говорячи більш
детально, MetLife придбає у AIG акції Alico приблизно за 15,5 мільярдів доларів США готівкою та
цінними паперами. Завершення процедури очікується після проходження всіх регуляторних узгоджень
до кінця поточного року.
Як Ви знаєте, Alico – це провідна міжнародна компанія зі страхування життя, що має стійке фінансове
становище та прекрасну репутацію серед індивідуальних та корпоративних клієнтів. Відтепер Alico стає
частиною іншої потужної та поважної компанії, MetLife Inc, яка має бездоганну репутацію, потужну
фінансову базу та високі кредитні рейтинги. Наразі MetLife має рейтинг АА- від агентства Standard &
Poor’s та Аа3 від агентства Moody’s.
MetLife, Inc. є провідною компанію, що надає страхові та фінансові послуги в Сполучених Штатах,
Латинській Америці, Європі та країнах Південно-східної Азії. Через свої дочірні та афілійовані компанії,
MetLife надає послуги більш ніж 70 мільйонам клієнтів по всьому світу, та є найбільшим страховиком
США за обсягом страхових зобов’язань. Компанії, що входять до складу MetLife, пропонують послуги зі
страхування життя, пенсійне забезпечення, автомобільне та майнове страхування, банківські послуги
та багато інших видів фінансових послуг для приватних клієнтів, а також групове страхування, послуги
з пенсійного забезпечення та накопичувальні програми для корпорацій та інших установ.
Об’єднання Alico та MetLife призведе до створення глобального бізнесу, що матиме представництва в
понад 60 країнах, в яких мешкає 75% населення Землі. Як результат, об’єднана компанія стане однією
найбільших в світі компаній, що працюють в сфері страхування життя, програм захисту та інвестицій.
Ще раз хочемо підкреслити, що ПрАТ «Аліко Україна» продовжує свою роботу в звичайному режимі
без жодних змін. Компанія продовжує підтверджувати свій високий статус лідера українського ринку
страхування життя, ретельно виконуючи всі регуляторні та законодавчі вимоги.
Хочемо запевнити Вас в тому, що ця подія жодним чином не вплине на наші зобов’язання за чинними
договорами страхування життя, їхні умови, терміни та об’єми покриття. Вся робота з підтримки та
обслуговування клієнтів продовжує виконуватись тими самими працівниками в тих самих офісах. Наш
відділ обслуговування клієнтів та весь колектив компанії в Україні залишаються у Вашому
розпорядженні для якісного задоволення Ваших потреб у страхових та фінансових послугах.
Користуючись нагодою, ми хочемо висловити подяку за Вашу довіру і ще раз запевнити Вас в тому, що
ми завжди будемо поруч з Вами, надаючи сервіс найвищої якості, та забезпечуючи душевний спокій та
рівновагу.

