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Главните извршни директори на компаниите на VIG Group добија награди 
за менаџери на годината 
Светла Несторова (Бугарија) и Сабина Мујановиќ (Босна и Херцеговина) добиваат 
признанија 
Менаџер на годината во Бугарија

Светла Несторова , извршен директор на бугарската компанија ВИГ Груп Булстрад Лајф, ја доби 
наградата за менаџер на годината за 2019 година од бугарскиот магазин Менаџер. Таа е прва 
претставничка на осигурителна компанија и втора жена која ја доби наградата во текот на својата 
12-годишна историја. Наградата беше доделена за извонреден учинок во областа на високиот 
менаџмент во Бугарија. Бугарскиот претседател Румен Радев лично ја додели наградата на
Светла Несторова. Делоит Бугарија ја изврши евалуацијата користејќи ги трите категории на 
финансиски индикатори, добра практика на управување и личните карактеристики.

 Најдобар извршен директор на осигурителна компанија во Босна и Херцеговина

Сабина Мујановиќ , извршен директор на Виена Осигурање во Босна и Херцеговина, исто така 
доби престижна награда. Британското списание за финансии „Централна Европа“, кое е 
специјализирано за финансискиот пазар во Централна и Јужна Европа, ја избра Сабина Мујановиќ 
да ја добие наградата за најдобар директор на осигурителна компанија во 2019 година во Босна и 
Херцеговина. Сабина Мујановиќ има 20-годишно искуство во финансискиот сектор и 16 години 
искуство во управување во банкарскиот и осигурителниот сектор. Таа е претседател на 
Собранието на Здружението на осигурителни компании во Федерацијата на Босна и Херцеговина 
и беше почестена за нејзиниот придонес во развојот на осигурителната индустрија во земјата.

Моќта на жената во VIG

Различноста е повеќе од само основна вредност на VIG. Исто така, активно се практикува во 
секојдневниот живот на Групата. Раководителот на Виена осигурителна група, извршен директор 
Елизабет Стадлер, е жена, како и нејзиниот главен финансиски директор (CFO), Лијан Хирнер. 
25% од членовите на Управните одбори во Групата се жени. Компаниите на ВИГ Групацијата во 
Австрија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Естонија, Хрватска, Полска, Словачка и Унгарија 
управуваат со главни извршни директори жени. Процентот на жени на второ ниво на управување е 
дури близу 50%. 40% од членовите на Надзорниот одбор на Виенската осигурителна група се 
жени.

Елизабет Стадлер, извршен директор на Виена осигурување група, им честиташе на двете 
добитнички на наградите: „Јас сум задоволна од наградите што неодамна ги добија двете надлежни 
менаџери. Наградите се сведоштво за извонредниот перформанс обезбеден од жените во нашата 
група. Цврсто сме убедени дека широката разновидност во многу области на една компанија исто 
така придонесува за економски успех. Затоа, ние водиме јасна стратегија за различност, 
фокусирана на критериумите за пол, меѓународност и генерации, и понатаму ги зајакнуваме и 
развиваме мерките за оваа намена. “
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Виена осигурителна група (ВИГ) е водечки специјалист за осигурување во Австрија, како и во 
Централна и Источна Европа. Околу 50 компании во 25 земји формираат Група со долгогодишна 
традиција, силни брендови и блиски односи со клиентите. VIG има близу 200 години искуство во 
осигурителниот бизнис. Со повеќе од 25.000 вработени, Виена осигурителна група е јасен лидер 
на пазарот на своите австриски и ЦИЕ. Затоа е одлично позиционирано да ги искористи 
долгорочните можности за раст во регион со

180 милиони луѓе. Наведената Виена осигурителна група е најдобро оценета компанија на АТКС, 
водечки индекс на виенската берза; нејзиниот удел е исто така наведен на Прашката берза во 
Прага.

Ако имате какви било прашања, ве молиме контактирајте со:

Групација за осигурување на ВИЕНА

Групни комуникации и маркетинг Шкотрајнг 30, 1010 Виена Волфганг Хас - Менаџер

Телефон: +43 50 390-21029

mailto: wolfgang.haas@vig.com
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experience in the financial sector and 16 years of management experience in the banking and 
insurance sector. She is president of the Assembly of the Association of Insurance Companies in the 
Federation of Bosnia-Herzegovina and was honoured for her contribution to development of the 
insurance industry in the country. 

Women power in VIG 
Diversity is more than just a core value at VIG. It is also actively practiced in the day-to-day life of the 
Group. The head of Vienna Insurance Group, CEO Elisabeth Stadler, is a woman, as is its Chief 
Financial Officer (CFO), Liane Hirner. 25% of the members of the Managing Boards in the Group are 
women. VIG Group companies in Austria, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Estonia, Croatia, Poland, 
Slovakia and Hungary are managed by women as chief executives. The percentage of women at the 
second management level is even close to 50%. 40% of the members of the Vienna Insurance Group 
Supervisory Board are women.  

Elisabeth Stadler, CEO of Vienna Insurance Group, congratulated the two award winners: “I am very 
pleased about the awards recently received by these two competent managers. The awards stand as 
a testimony to the outstanding performance provided by the women in our Group. We are firmly 
convinced that broad diversity in many areas of a company also contributes to economic success. We 
are therefore pursuing a clear diversity strategy focussed on the criteria of gender, internationality and 
generations, and are further strengthening and developing measures for this purpose.” 
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Виена осигурителна група (ВИГ) е водечки специјалист за осигурување во Австрија, како и во 
Централна и Источна Европа. Околу 50 компании во 25 земји формираат Група со долгогодишна 
традиција, силни брендови и блиски односи со клиентите. VIG има близу 200 години искуство во 
осигурителниот бизнис. Со повеќе од 25.000 вработени, Виена осигурителна група е јасен лидер на 
пазарот на своите австриски и ЦИЕ. Затоа е одлично позиционирана да ги искористи долгорочните 
можности за раст во регион со 180 милиони луѓе. Наведената Виена осигурителна група е најдобро 
оценета компанија на АТКС, водечки индекс на виенската берза; нејзиниот удел е исто така наведен на 
Прашката берза во Прага.
 
Ако имате какви било прашања, ве молиме контактирајте со:
 
VIENNA INSURANCE GROUP
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