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AXA îşi vinde operaţiunile din România 

 

 
AXA a anunţat astăzi încheierea unui acord cu Astra Asigurări pentru vinderea operaţiunilor sale de programe de 

asigurări de viaţă şi economisire din România, precum şi ieşirea de pe piaţa din România. Astra Asigurări este unul 

dintre cele mai mari grupuri de asigurări din România.  

 
Părţile au convenit să nu dezvăluie termenii şi condiţiile tranzacţiei.  

 
Finalizarea tranzacţiei se supune îndeplinirii condiţiilor de finalizare obişnuite, inclusiv obţinerea aprobărilor din 
partea autorităţilor de reglementare.  

 
 
 

DESPRE GRUPUL AXA  
 

Grupul AXA este lider mondial în domeniul asigurărilor şi administrării de active, cu 160.000 de angajaţi care deservesc 102 milioane de clienţi în 57 de ţări. În 

2012, cifra de afaceri a Grupului raportată pe bază IFRS s-a ridicat la 90,1 miliarde de euro, iar câştigurile raportate pe bază IFRS la 4,3 miliarde de euro. La 

31 decembrie 2012, AXA avea în administrare active în valoare de 1.116 miliarde de euro.   
Acţiunile comune ale AXA sunt listate în secţiunea A a Bursei de Valori Euronext din Paris, sub simbolul CS (ISN FR 0000120628 – Bloomberg: CS FP – 
Reuters: AXAF.PA). Acţiunile depozitare americane ale AXA sunt de asemenea cotate pe platforma OTC QX sub simbolul AXAHY.  
Grupul AXA Group este inclus la principalii indici SRI internaţionali, precum Dow Jones Sustainability Index (DJSI) şi FTSE4GOOD. 

 
Grupul este membru fondator al Iniţiativei Financiare a Programului de Mediu al Naţiunilor Unite (UNEP FI) Principiile asigurărilor durabile, şi semnatar 
al Principiilor ONU pentru investiţii responsabile.  

 
ACEST COMUNICAT DE PRESĂ ESTE DISPONIBIL PE WEBSITE-UL 

AXA GROUP  www.axa.com 

 
 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi:  
IMAGE PR 

Diana Nita, Senior Account Executive  
E-mail: diana.nita@imagepr.ro 
Mobil: +40 744 683 102 
 
 
AXA ASIGURĂRI 

Ana Mihu, Director Marketing & Comunicare  
E-mail: ana.mihu@axa-asigurari.ro 
Mobil: + 40 749 998 711 
  

 

INFORMAŢII LEGALE IMPORTANTE ŞI MENŢIUNE DE PRECAUŢIE PRIVIND DECLARAŢIILE CU CARACTER PREVIZIONAL  

 
Anumite declaraţii din prezentul comunicat sunt declaraţii cu caracter previzional (forward-looking statements) care includ, fără însă a se limita la, previziuni sau indicaţii cu privire la evenimente, 
tendinţe, planuri sau obiective viitoare. Astfel, aceste declaraţii nu trebuie folosite ca informaţii certe, deoarece, prin natura lor, se supun anumitor riscuri şi incertitudini cunoscute şi necunoscute. Vă 
rugăm să consultaţi secţiunea „Menţiune de precauţie” de la pag. 2 din Documentul de Referinţă al AXA pentru exerciţiul înche iat la 31 decembrie 2012, pentru o descriere a anumitor factori, riscuri 
şi incertitudini importante care pot afecta activitatea AXA. AXA nu îşi asumă nicio obligaţie de a actualiza sau revizui public niciuna dintre aceste declaraţii cu caracter previzional, ca urmare a unor 
noi informaţii, evenimente viitoare, circumstanţe excepţionale sau a altor cauze.  
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