Persbericht

30 maart 2010 (na beurstijd)

Nieuwe CEO bij WARTA (Polen)
Brussel/Warschau – De heer Krzysztof Kudelski, CEO van WARTA Non Life en WARTA
Life, heeft de raden van bestuur van beide maatschappijen laten weten dat hij zijn functie
op 1 juli 2010 wenst neer te leggen. De heer Kudelski blijft wel lid van het Directiecomité
van WARTA Non Life en WARTA Life, als verantwoordelijke voor de verkoopsdivisie.
De heer Jarosław Parkot zal aan de Raden van Bestuur van WARTA Non Life en WARTA
Life worden voorgesteld als opvolger van de heer Kudelski als CEO van WARTA Non Life
en WARTA Life vanaf 2 juli 2010. Hij zal ook lid worden van het country team van de
KBC-activiteiten in Polen.
De heer Parkot is afgestudeerd als ingenieur mechanica aan de Technische Universiteit van
Warschau en behaalde een postgraduaat in marketing en management aan de universiteit van
Warschau. Daarnaast behaalde hij een MBA in marketing aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Hij werkte bij een aantal Poolse en multinationale ondernemingen voor hij in 1998
Citibank/Bank Handlowy vervoegde als gedelegeerd bestuurder verantwoordelijk voor
Distributie en Retailbankieren. Hij was ook lid van het directiecomité van Citibank. In 2001 werd
hij eveneens lid van de Raad van Bestuur van TFI Kapital Handlowy.
In 2003 stapte hij over naar UNIQA Group Poland, de Poolse dochteronderneming van de
Oostenrijkse levens- en schadeverzekeraar die bestaat uit een schade- en een
levensverzekeringsmaatschappij. Hij werd ondervoorzitter van het Directiecomité en was
verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van alle UNIQA-verzekeringsmaatschappijen
in Polen. Sinds 2004 was hij voorzitter van het Directiecomité van UNIQA Group Poland.
De benoeming van de nieuwe CEO moet, zoals gebruikelijk, worden goedgekeurd door de
Poolse toezichthouder.
WARTA is opgericht in 1920 en werd in 1995 de eerste Poolse beursgenoteerde
verzekeringsmaatschappij. In 2003 werd KBC Groep NV de meerderheidsaandeelhouder van
WARTA en in 2006 verwierf het 100% van de aandelen.
Zowel TUiR WARTA (Non Life) als TUnŻ WARTA (Life) sloten 2009 af met een positief
financieel resultaat van respectievelijk 10,8 en 34,6 miljoen PLN. In het vierde kwartaal van
2009 boekte de schadeverzekeraar een nettowinst van 7,8 miljoen PLN; de nettowinst van de
levensverzekeraar bedroeg 8,5 miljoen PLN. Die resultaten bevestigen de stabiele positie van
de WARTA-groep op de Poolse verzekeringsmarkt.
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