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Lig Insurance: datoritănoiistructuri corporative șiinfuzieinoi de capital esteaproapede revenirea 

in forta la activitate 

 

Se pare ca s-a gasit  o soluție rapida de solutionare a litigiului privind compania de asigurari LIG Insurance SA, fata 

de care la 11 februarie s-a dispus prin decizia ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania) 

suspendarea temporara a activitatii acesteia. 

Decizia a fost partial revocata in mai putin de o luna deoarece, la data de 12 martie 2015 acelasi ASF a comunicat 

decizia conform careia societatea cu sediul in Bucuresti poate, in anumite conditii, sa incheie acte aditionale de 

prelungire a contractelor in vigoare, subscrise anterior deciziei de suspendare temporara a activitatii. 

Este un preambul la pelure intregii activitati a companiei Lig Insurance, autorizata sa isi desfasoare activitatea in 

Italia in regim de libera prestare de servicii pe clasa daune, cu specializzare pe clasa Garantii si pe clasa Raspundere 

Civila Entitati Publice. 

Pentru a da un impuls puternic in solutionarea rapida a problemei, decisiv a fost interesul puternic manifestat de 

Meinl Bank AG fondata in 1923, cea mai mare banca privata din Austria, proprietatea familiei Meinl ce are interese 

majore si in Italia (proprietari, printre altele, ai aeroportului Parma salvat de la un faliment aproape sigur de catre 

austrieci), care a decis sa devina actionar de referinta al companiei romane de asigurari, nelimitandu-se doar la un 

castig financiar. 

Interventia Meinl Bank alaturi de cel mai mare actionar al companiei, Marian Robertino Iudean, a dat un nou 

impuls societatii Lig Insurance, printr-o majorare de capital substantiala (20 de milioane EURO alocate in vederea 

deschiderii de noi sedii permanente in Italia, Austria șiSpania) și o noua structura corporativa. 

Infuzia noua de capital este cea mai buna dovada a marilor ambitii aparute odata cu noul LIG Insurance. 

Meinl Bank și Marian Robertino Iudean au inceput intr-adevar sa lucreaze in deplina armonie, conform unui plan 

de dezvoltare care porneste de la initiative pentru revitalizarea brand-uluisi care prevede, in viitorul apropiat, o 

crestere pe piata externa, prin achizitii pe pietele marcante din Europa, inclusiv Italia. 

In noul curs pe care LIG Insurance l-a lansat cu cateva zile în urma, tara noastra (Italia n.r.) ar trebui sa ocupe un rol 

foarte important. Nu intamplator, in proiectele companiei pentru anul 2015 sunt incluse deschideri de noi 

reprezentante in Italia si Spania. 

Dar acest lucru este plan de viitor, noul actionariat trebuind sa obtina mai intai ridicarea totala a suspendarii 

temporare a activitatii. 

Compania este foarte optimista in ceea ce priveste reluarea in scurt timp a intregii activitati. 

Conducerea companiei este in contact permanent cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), garantand 

cooperarea deplina in solutionarea problemelor de management anterior. 



Echipa desemnata de dl. Marian Robertino Iudean și de catre Meinl Bank, manager de proiect al societatiiLIG 

Insurance in Italia, implementeaza noua structura organizatorica. 

In ceea ce priveste deciziile viitoare, LIG Insurance multumeste public Autoritatii Romane de Supraveghere 

Financiara (ASF) si Autoritatii Italiene (IVASS) pentru disponibilitatea demonstrata in vederea gasirii rapide a unei 

solutii pentru a garanta transparenta intereselor consumatorilor care reprezintaunul obiectivul principala al 

strategiei asiguratorului roman. Pentru a satisface nevoile clientilor de pe piata italiana, compania a pus la 

dispozitie un birou-suport (office@liginsurance.ro), prin intermediul caruia, acestia pot solicita consultanta de orice 

tip, inclusiv consultanța juridica cu privire la riscurile acoperite acordate consumatorilor italieni. 


