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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Společnost VIGO Finance a.s. je holdingovou společností, která primárně drží podíl v dceřiné
společnosti Direct pojišťovna, a.s. Mimoto je vlastníkem nehmotných aktiv - ochranných
známek a dalších nehmotných práv souvisejících se značkou Direct pro oblast pojišťovnictví.
V souvislosti s odchodem společnosti Odyssey 44, a.s. z akcionářské struktury VIGO Finance
a.s. v červnu 2021 došlo k odprodeji podílu VIGO Finance v dceřiné společnosti (Direct
pojišťovně a.s.) původním akcionářům, a následnému zpětnému odkupu části akcií Direct
pojišťovny zpět do VIGO Finance (v návaznosti na vydání prioritních akcií společnosti VIGO
Finance).
Z hlediska podnikatelské činnosti společnosti VIGO Finance je zásadní vývoj ekonomické
situace ve společnosti Direct pojišťovna. Jsme rádi, že můžeme konstatovat, že i v situaci, kdy
byla česká ekonomika pod tlakem událostí spojených s covidem a útlumem ekonomických
aktivit v mnoha sektorech, business model Direct pojišťovny a způsob jejího fungování ve
vztahu k jejím zákazníkům, obchodním partnerům, ale i zaměstnancům prokázal velkou
odolnost. Direct pojišťovna tak pokračovala v roce 2021 v úspěšném vývoji, dále rostla a
vykázala nejlepší hospodářské výsledky v historii. Její portfolio přesáhlo výši 2,5 mld. Kč, počet
zákazníků překonal hranici 400 tisíc a hospodářský výsledek po zdanění pak přesáhl 101 mil.
Kč.
Pozitivní trend vývoje hospodaření Direct pojišťovny pokračuje také v roce 2022 – geopolitická
nejistota spojená s vývojem na Ukrajině nemá na hospodaření pojišťovny přímý vliv pojišťovna nemá angažovanost vůči subjektům ani na Ukrajině ani v Rusku, takže se i v roce
2022 očekáváme další růst pojišťovny – jak portfolia klientů, tak předepsaného pojistného.
Dále pokračujeme v investicích do rozvoje produktů, digitalizace procesů a dalších služeb,
které naplňují naše dlouhodobé poslání budovat jednoduchou, rychlou, spolehlivou a
přátelskou pojišťovnu v oblasti retailového i podnikatelského pojištění.
Vlastní akcie
VIGO Finance a.s. v průběhu účetního období roku 2021 nedržela žádné vlastní akcie.
Hospodářský výsledek
V období končícím 31.12.2021 vykázala společnost VIGO Finance a.s. zisk ve výši
1.434.585.896,28
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Kč, který vznikl primárně v souvislosti s odchodem Odyssey 44, a.s. v červnu 2021 a
souvisejícím odprodejem akcií Direct pojišťovny, a.s. Z tohoto hospodářského výsledku byla
původním akcionářům vyplacena v červnu 2021 záloha na dividendu ve výši 1.290.600.000 Kč.
Stav majetku Společnosti
Základní kapitál činí 287.200.000 Kč a je rozdělen na akcie s hlasovacími právy (107.200.000
Kč) a prioritní akcie (180.000.000 Kč) a je plně splacen. Společnost k datu 31.12.2021
vykazovala hodnotu vlastního kapitálu ve výši 431,2 mil. Kč. Hodnota celkových aktiv
společnosti k datu 31.12.2021 činila 446,3. Kč, kde významnou hodnotu představují zejména
finanční investice (především akcie Direct pojišťovny, a.s. ve výši 390,6 mil. Kč, a dále 100%
podíl ve dceřiné společnosti Direct Financing s.r.o. ve výši 0,1 mil. Kč) a zůstatková hodnota
nehmotných aktiv (ochranných známek a dalších nehmotných práv souvisejících se značkou
Direct pro oblast pojišťovnictví) ve výši 39,6 mil. Kč.
Návrh rozdělení hospodářského výsledku
Představenstvo společnosti VIGO Finance navrhuje následující rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2021 ve výši 1 434 585 896,28 Kč:
- podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře kmenových akcií ve výši 1 290 600 000,- Kč,
- podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře prioritních akcií ve výši 5 541 666,67 Kč,
- zbývající část zisku ve výši 138 444 229, 61 Kč převést na účet nerozdělených zisků
minulých let.

V Praze, dne 27.4.2022

Pavel Řehák
předseda představenstva VIGO Finance a.s.

Libor Matura
člen představenstva VIGO Finance a.s.

