
 

 

 

 

 

 

 

 

Media Relations 
T +39.02.43535014 
media@generali.com 

www.generali.com Investor Relations 
T +39.040.671402 
ir@generali.com 

  Generali 

  @GENERALI 

  generaligroup 

  GruppoGenerali 
 

   

29/04/2022  

 AGM 2022 

Andrea Sironi stated:  
“It is an honour for me to be elected as candidate Chairman of Assicurazioni Generali, a group with a great 
history that has always played a role of absolute importance in the economic and financial system of Italy and 
Europe. I would like to express my personal gratitude, and that of the entire Group, to Gabriele Galateri di 
Genola, for the balance, professionalism and commitment with which he has guided Generali over the past 
eleven years. My commitment as Chairman, once appointed by the Board, will be to do everything possible to 
best represent all of Generali’s stakeholders - my only reference point will be the best for the company and its 
sustainable future. With today's meeting, a very delicate phase comes to an end. Aware that the result of the 
meeting reflected - in compliance with the rules governing this procedure - the will of the majority of 
shareholders, I hope that everyone can now commit themselves towards this common goal, which is the 
interests of Assicurazioni Generali.” 
 
Andrea Sironi oświadczył:  
"To dla mnie zaszczyt, że zostałem wybrany na kandydata na Przewodniczącego Assicurazioni Generali, 
Grupy o wspaniałej historii, która od zawsze odgrywała niezwykle ważną rolę w gospodarczym i finansowym 
systemie Włoch i Europy. Pragnę wyrazić moją osobistą wdzięczność, a także podziękowanie całej Grupy, dla 
Gabriele Galateri di Genola za równowagę, profesjonalizm i zaangażowanie, z jakimi kierował Generali przez 
ostatnie jedenaście lat. Jako Przewodniczący, po mianowaniu mnie przez Radę, będę starał się zrobić 
wszystko, co możliwe, aby jak najlepiej reprezentować wszystkich interesariuszy Generali - moim jedynym 
punktem odniesienia będzie to, co najlepsze dla firmy i jej zrównoważonej przyszłości. Dzisiejsze spotkanie 
kończy bardzo delikatny etap. Mając świadomość, że wynik spotkania odzwierciedla - zgodnie z zasadami 
rządzącymi tą procedurą - wolę większości akcjonariuszy, mam nadzieję, że wszyscy mogą teraz 
zaangażować się w realizację wspólnego celu, jakim jest dobro Assicurazioni Generali." 
 
Philippe Donnet stated:  
“The Generali management welcomes the outcome of the Shareholders’ Meeting, which has confirmed 
confidence in our "Lifetime Partner 24: Driving Growth" plan. Together with Generali’s employees we have 
consolidated our leadership in Europe and become Lifetime Partner to a growing base of customers. We have 
also boosted innovation and digitisation, increased profits and fully integrated sustainability into our business. 
Our strategic plan offers a clear vision for the Group in 2024 and it will create value for all stakeholders. I look 
forward to working with the new Board of Directors bringing additional skills and expertise to the Group to 
successfully deliver this plan.” 

Philippe Donnet oświadczył: 
"Kierownictwo Generali z zadowoleniem przyjmuje wyniki Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które 
potwierdziło  zaufanie do naszego planu "Lifetime Partner 24: Driving Growth". Wspólnie z pracownikami 
Generali udało nam się  umocnić naszą pozycję lidera w Europie i stać się partnerem na całe życie dla rosnącej 
liczby klientów. Wzmocniliśmy także innowacyjność i cyfryzację, zwiększyliśmy zyski i wdrożyliśmy zasady 
zrównoważonego rozwoju do naszej działalności. Nasz plan strategiczny oferuje jasną wizję Grupy w 2024 r., 
która będzie stanowić wartość dodaną dla wszystkich interesariuszy. Cieszę się na współpracę z nową Radą 
Dyrektorów, która wniesie do Grupy dodatkowe kompetencje i wiedzę, aby skutecznie zrealizować ten plan." 
  


