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Wüstenrot s novým zložením predstavenstiev
Personálna zmena v predstavenstvách spoločností Wüstenrot pôsobiacich na slovenskom trhu.
BRATISLAVA, 1. decembra 2018 – K personálnej zmene v riadení Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., a
Wüstenrot poisťovne, a.s., dochádza s platnosťou od 1.12.2018, po ukončení pôsobenia Ing. Jozefa Adamkova
v predstavenstvách oboch spoločností.
Zloženie predstavenstiev zostáva naďalej trojčlenné, po dvoch rokoch v Rakúsku sa do vedenia slovenského
Wüstenrotu vrátil Mag. Rainer Hager, MBA, ktorý je zodpovedný za úseky controllingu, práva, riadenia rizík,
aktuariátu a zaistenia a za ekonomický úsek.
Mag. Rainer Hager, MBA, je absolventom Univerzity Linz v Rakúsku a Henley
Management College vo Veľkej Británii. V priebehu rokov zastával v rámci
rakúskeho koncernu Wüstenrot viaceré manažérske pozície. Štyri roky bol
členom predstavenstva Fundamenta stavebnej sporiteľne v Budapešti, šesť
rokov pôsobil vo funkcii tajomníka predstavenstva Bausparkasse Wüstenrot
AG, Salzburg. V rokoch 2005 – 2011 sa tiež venoval správe kapitálových účastí
tejto spoločnosti a bol vo funkcii člena dozornej rady v Maďarsku, Chorvátsku
i na Slovensku. V minulosti už pôsobil v predstavenstve Wüstenrot stavebnej
sporiteľne (od 12/2011) a Wüstenrot poisťovne (od 09/2012) do júna 2016.
Pred zvolením za súčasného člena predstavenstva pôsobil Rainer Hager
v dozornej rade Wüstenrot stavebnej sporiteľne, členstva v ktorej sa vzdal
k rovnakému dátumu, 1.12.2018.

Pozíciu predsedu predstavenstva prevzal od 1. decembra 2018 Mag. Christian Sollinger, CIIA, po prerozdelení
riadiacich kompetencií zodpovedajúci za úseky vlastného a externého odbytu, podpory odbytu, stratégie
a vývoja produktov, marketingu a ľudských zdrojov.
Tretí člen predstavenstiev, Dr. Klaus Wöhry, prevzal riadenie úsekov informačných a komunikačných
technológií, interných služieb, neživotného a životného poistenia, resp. úsek správy zmlúv.
Aktuálne zloženie predstavenstiev spoločností Wüstenrot na Slovensku:
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Mag. Christian Sollinger, CIIA, predseda
Mag. Rainer Hager, MBA, člen
Dr. Klaus Wöhry, člen
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Mag. Christian Sollinger, CIIA, predseda
Mag. Rainer Hager, MBA, člen
Dr. Klaus Wöhry, člen

Wüstenrot je finančná skupina založená v Nemecku a Rakúsku. Na slovenskom trhu sa etablovala najskôr v oblasti stavebného sporenia a následne aj v oblasti
poistenia. • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. pôsobí na Slovensku od júna 1993, odvtedy prešla čiastočnou zmenou akcionárskej štruktúry a obchodného mena. •
Wüstenrot poisťovňa, a.s., bola založená v roku 1998, najskôr ako životná poisťovňa, neskôr vstúpila aj na trh neživotného poistenia, od r. 2004 vlastní univerzálnu
licenciu. • Wüstenrot poskytuje produkty a služby na celom území Slovenska.
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