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Generali Group Tunjuk Philippe Donnet
Sebagai Managing Director & Group CEO


Alberto Minali dilantik sebagai General Manager dan Group CFO

Milan – Pada rapat hari ini yang dipimpin oleh Gabriele Galateri di Genola, Direksi
Assicurazioni Generali menunjuk Philippe Donnet sebagai Group CEO, dan memberikan
semua kewenangan eksekutif kepadanya.
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Philippe Donnet, 55 tahun, Country Manager Generali Italia sejak Juli 2013, telah bekerja
pada level internasional tertinggi di industri asuransi selama bertahun-tahun, menjabat
berbagai posisi manajemen senior di beberapa grup asuransi global. Di bawah
kepemimpinan Donnet, Generali Italia berhasil melakukan integrasi yang pesat dari
aktivitas bisnisnya, serta penyederhanaan dan rasionalisasi yang substansial dari jalur
distribusi, merk, produk, operasi bisnis, serta struktur organisasi.
Direksi juga menunjuk Alberto Minali sebagai General Manager Perusahaan.
Alberto Minali, 50 tahun, Group CFO dan Manager bertanggung jawab dalam
menyiapkan laporan finansial perusahaan sejak September 2012, mengawali karir
profesionalnya dengan Generali Group dan telah berpengalaman di posisi manajemen
senior di beberapa perusahaan Italia dan perusahaan internasional lainnya. Sebagai
General Manager dia akan mengemban tanggung jawab di bidang Finansial, Operasi,
Asuransi & Reasuransi, Marketing, Strategi, dan Data.
Philippe Donnet dan Alberto Minali tetap akan mengemban tanggung jawab posisi mereka
sebelumnya di Group.
Berdasarkan deklarasi yang disampaikan, Direksi menetapkan bahwa Philippe Donet
memenuhi syarat berdasarkan hukum untuk perusahaan asuransi dan dia tidak memenuhi
syarat independen yang ditentukan oleh Pasal 3 dari Voluntary Code of Conduct untuk
perusahaan terbuka dan Pasal 147-ter dari Consolidated Finance Act (TUIF). Direksi juga
menyetujui bahwa kondisi untuk diskualifikasi sesuai dengan Pasal 36 dari Law n. 214/11
tidak berlaku untuk direktur baru.
Lebih lanjut, Direksi mengumumkan bahwa General Manager Alberto Minali memenuhi
syarat berdasarkan hukum untuk perusahaan asuransi dan menyetujui bahwa, saat ini,
kondisi untuk diskualifikasi sesuai dengan Pasal 36 dari Law n. 214/11 tidak berlaku
baginya.
Philippe Donnet juga menjadi Ketua Komite Investasi dan Direktur Eksekutif yang
bertanggung jawab mengawasi Risk Management and Control Systems group.
Pada saat ini, Alberto Minali memiliki 207,270 lembar saham Generali.

GENERALI GROUP
Generali Group merupakan salah satu penyedia jasa asuransi global terbesar dengan total
pendapatan premi €70 miliar di tahun 2014. Didukung oleh 77.000 karyawan yang tersebar di
seluruh dunia dan melayani lebih dari 72 juta tertanggung di lebih dari 60 negara, Group
menempati posisi teratas di pasar Eropa Barat dan menempati posisi penting yang terus
meningkat di pasar Eropa Timur dan Asia. Generali masuk dalam daftar 50 perusahaan
tercerdas di dunia oleh MIT Technology Review. Generali merupakan satu-satunya perusahaan
asuransi yang masuk dalam daftar ini.
GENERALI INDONESIA
PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi
di Indonesia sejak tahun 2009. Generali Indonesia mencatat perolehan premi sebesar Rp 1,8
triliun pada tahun 2014. Sebagai wujud dari komitmen Generali Indonesia kepada pelanggan,
pada tahun 2015 Generali Indonesia menempati kantor baru yaitu di Generali Tower.

