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 AIU HOLDINGS תאיץ את הפרדת חברת AIGחברת 
ותמוצב כחברת אחזקות עצמאית , 'חברה למטרה מיוחדת' אחזקות תוגדר כAIUחברת 

 לביטוח רכוש וחבויותוגלובלית 
, ILFCבחברות  AIU HOLDINGS מתעתדת לרכוש את מניות חברת AIGחברת 

UNITED GUARANTYו - TRANSATLANTIC 
 בתמיכתו של משרד האוצר AIGמקדמת את תוכנית שינוי המבנה של ההאצה 
 .האמריקני
) AIG) American International Group, Inc חברת – 2009,  באפריל20, ניו יורק

 AIUהכריזה היום כי תאיץ את קצב הצעדים בהם היא נוקטת כדי למצב את חברת 
Holdings, Inc.ו - AIU Holdings LLC , הידועות ביחד בשם"AIU Holdings " כגוף

 Special Purpose  ("חברה למטרה מיוחדת"באמצעות הפיכתה של החברה ל, עצמאי
Vehicle – SPV .( 

) The Federal Reserve Bank of New York – FRBNY(ב "הבנק המרכזי של ארה
,  כהכנה לקראת מכירה פוטנציאלית של מניות מיעוטSPV  -בכורה של ההיחזיק במניות 

 . בכפוף לתנאי השוק, אשר בסופו של דבר עשויה לכלול גם הנפקה ציבורית של המניות
 אחזקות AIUהפעולה מיועדת לשמר בנוסף את ערכן של חברות הביטוח השייכות לחברת 

 .עבור בעלי הפוליסות ומשלמי המיסים
AIU Holdingsי של יחידות הביטוח המסחרי  הוא שמן המסחר)Commercial 

Insurance( ,ל כללי "ביטוח חו)Foreign General Insurance ( וקבוצת הלקוחות הפרטיים
)Private Client Group.( 
 מסמלת את הצעד המשמעותי העדכני ביותר בדרך SPV - כAIU Holdingsהגדרת חברת "

, עובדה שתועיל לכל בעלי העניין, אייםלמיצוב חברות הביטוח החזקות שלנו כעסקים עצמ
 AIGל "ר ומנכ"יו, אמר אדוארד לידי, "העסקיים םשותפיההעובדים ו, כולל בעלי הפוליסות

הפרדה זו גם מדגישה את מחויבותנו לגמול למשלמי המיסים והיא מהווה צעד , העולמית
 ".חשוב לקראת מטרה זו

 AIUהשקיע את ההון של חברת  לAIGמתעתדת , SPV - לAIUתחת הסדר הפיכתה של 
Holdingsעובדה זו תאפשר לבנק .  בחברה בתמורה למניות מועדפות ורגילות בחברה

תוכנית הסיוע לקבל מניות בכורה כהחזר חלקי של ) FRBNY(הפדרלי של ניו יורק המרכזי 
 AIU Holdings מערכה של חברת 20%המניות המועדפות תייצגנה עד . FRBNY של ה

 .FRBNYהערכות שווי המקובלות על בהתבסס על 
  את מניות הבעלות שלה בחברותAIU Holdings לרכוש מחברת AIGמתעתדת , בנוסף
ILFC  

)International Lease Finance Corporation( ,UGC)  United Guaranty 
Corporation (ו- Transatlantic Holdings, Inc. .מכירתן של מניות אלה ל-AIG יוצרת 

עצם , זאת ועוד.  והחברות המסונפות אליהAIGנוספת בין תחום הנזיקין לרכוש ובין הפרדה 



משפרת את ,  לברורים יותרAIU Holdingsפעולת המכירה הופכת את עסקיה של חברת 
 .איכות ההון של החברה ומסייעת למצב את החברה להמשך הצלחה בעתיד

אמר , " לעצמאית יותרAIU Holdingsמכלול הפעולות הללו מאיץ את הפיכתה של חברת "
, הבטחת ערכן של חברות ביטוח אלו. ".AIU Holdings Incנשיא חברת , מור. כריסטיאן פ

  מיליארד דולר36פרמיות נטו בסך  רשמו 2008בשנת ,  משמעותישהן בעלות הון עצמי
משרתת את האינטרס של בעלי , סיפקו שירותים למיליוני לקוחות בכל רחבי העולםאשר ו

אנו נרגשים לקראת התחלת הפרק החדש בחייו של . הפוליסות ומשלם המיסים האמריקני
 ".אחד מארגוני הביטוח הגלובליים המובילים בעולם

ם מראות כי הארגון והפעולות המבוצעות כיו,  היא ארגון גלובלי ייחודיAIU Holdingsחברת "
אמר ניקולס , "ישמור על מעמדו כמוביל בתעשיית הביטוח הכללי העולמית לעוד שנים רבות

 .AIU Holdingsחברת , ר"סגן יו, וולש. ס
פעולה זו היא הצעד החשוב הבא במאמצי ", ב"לדבריו של דובר הבנק המרכזי של ארה

ר כדי להשיג אופטימיזציה של החברה להביא יחידות עסקיות מרכזיות למצב הטוב ביות
 - וAIAוזאת בעקבות ביצוע צעדים דומים עבור חברות , פעילותן ולמקסם את רווחיהן

ALICO . הצלחת מאמצים אלה תשרת על הצד הטוב ביותר את האינטרסים של משלמי
פעולות אלו מסמלות צעד , כמו כן. לקוחותיה ועובדיה, החברה, המיסים האמריקניים

 ". לגמול על הסיוע שקיבלה ממשלם המיסים האמריקניAIGמה במאמציה של משמעותי קדי
__________________________________________________________________________ 

 :AIU Holdingsכמה עובדות על חברת 
 כוללים את  חטיבות הביטוח המסחרי AIU Holdingsעסקי הליבה של חברת  •

)Commercial Insurance Group (את פעילויות הביטוח הכללי , ב וקנדה"בארה
 Private(ואת חטיבת הלקוחות הפרטיים ) Foreign General Insurance(ל "בחו

Client Group.( 

 40- מספקות שירותים ליותר מAIU Holdingsחטיבות הביטוח הכללי של חברת  •
תביעות ושירות , מיליון לקוחות פרטיים ומסחריים באמצעות רשת של פעולות חיתום

 . מדינות ושטחי שיפוט130-ביותר מ

 . שנה90 היסטוריה עשירה של רווחיות חיתומית מזה AIU Holdingsלחברת  •

 הן בעלות הון עצמי משמעותי ודירוגי AIU Holdings -החברות המשתייכות ל •
 עובדות אלה זכו לאשרור על ידי סוכנויות הדירוג הבכירות, איתנות פיננסית מצוינים

 .2009במרץ 

 מיליארד דולר בקירוב והון בעלי 36 עמדו על 2008הפרמיות הרשומות נטו לשנת  •
 מיליארד דולר על פי כללי החשבונאות 38- עמד על כ2008המניות בשנת 
 ).GAAP(ב "המקובלים בארה

 לספק AIU Holdingsמסוגלת חברת ,  מוצרים ושירותים500-עם למעלה מ •
 .כוני מתעורר או חדשפתרונות כמעט לכל אתגר סי

 מציעה שירותי תביעות כלל עולמיים המאוישים על ידי AIU Holdingsחברת  •
 למעלה AIU Holdingsשילמה חברת , 2008בשנת . מקצוענים עצמאיים מקומיים

 . מיליארד דולר בגין תביעות26-מ
__________________________________________________________________________ 

היא , מובילה עולמית בתחום שירותי הביטוח וההון, )American International Group, Inc.) AIGחברת 
 AIGחברותיה של .  מדינות ושטחי שיפוט130-עם פעילות ביותר מ, ארגון הביטוח הבינלאומי המוביל בעולם

זקי הרכוש הרחבות ביותר מוסדיים ופרטיים באמצעות רשתות ביטוח החיים ונ, משרתות לקוחות מסחריים
,  הן ספקיות מובילות של שירותי פנסיהAIGחברות , בנוסף על כך. בעולם כולו בהשוואה לכל מבטח אחר

כמו גם בבורסות ,  נסחרות בבורסה של ניו יורקAIGמניות . שירותים פיננסיים ושירותי ניהול נכסים בכל העולם
 .אירלנד וטוקיו


