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ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ AIG ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗΝ
ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ STARR
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - 9 Ιανουαρίου 2013 - Η American International Group, Inc. (NYSE: AIG)
προέβη στην παρακάτω ανακοίνωση σχετικά µε το αίτηµα που επιδόθηκε στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της AIG και αφορά στις αγωγές που έχει υποβάλλει η Starr International
Company, Inc. ("Starr"), µε τις οποίες αµφισβητεί ορισµένους όρους της διάσωσης της
AIG από την κυβέρνηση των ΗΠΑ τον Σεπτέµβριο του 2008.
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Πολιτείας του Delaware και τη διαδικασία συζήτησης των
αγωγών που υπέβαλε η Starr ενώπιον των δικαστών Thomas C. Wheeler και Paul A.
Engelmayer, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της AIG εξέτασε το αίτηµα της Starr, το οποίο
καλούσε την ΑΙG να αναλάβει την «παράγωγη» αγωγή των µετόχων (derivative claim)
εναντίον των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και του Federal Reserve Board της Νέας
Υόρκης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της AIG αποφάσισε να απορρίψει το αίτηµα της Starr στο
σύνολό και ούτε θα αναλάβει τις αγωγές αυτές ούτε θα επιτρέψει στη Starr να τις
συνεχίσει στο όνοµα της AIG.
Τις ερχόµενες εβδοµάδες η AIG αναµένεται να υποβάλει στα αρµόδια δικαστήρια µια
επίσηµη δήλωση µε λεπτοµέρειες σχετικά µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και τους λόγους στους οποίους στηρίζεται.
«Εξετάζοντας και τελικά αποφασίζοντας να απορρίψει το αίτηµα αυτό, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο έχει εκπληρώσει πλήρως την ηθική και νοµική υποχρέωση στην AIG και τους
µετόχους της,» δήλωσε ο Robert S. "Steve" Miller, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της AIG. «H Αµερική έχει επενδύσει στους 62.000 υπαλλήλους της AIG και
τηρήσαµε την υπόσχεσή µας να ξαναχτίσουµε αυτή την εξαιρετική εταιρία, να
αποπληρώσουµε κάθε δολάριο που επενδύθηκε από την Αµερική σε εµάς και να φέρουµε
κέρδη για όσους µας εµπιστεύτηκαν. Μέχρι σήµερα η AIG έχει επιστρέψει $205 δισ. στην
Αµερική, συµπεριλαµβανοµένου κέρδους ύψους $22,7 δισ. Συνεχίζουµε να ευχαριστούµε
την Αµερική για την υποστήριξή της.»

Η American International Group, Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισµός που εξυπηρετεί
πελάτες σε περισσότερες από 130 χώρες. Οι εταιρίες της AIG εξυπηρετούν επιχειρήσεις, οργανισµούς και ιδιώτες
µέσα από ένα από τα πλέον εκτεταµένα δίκτυα γενικών ασφαλίσεων παγκοσµίως. Επιπλέον, οι εταιρίες της AIG είναι
από τους κορυφαίους ασφαλιστές ζωής και συνταξιοδότησης στις ΗΠΑ. Η AIG είναι εισηγµένη στα Χρηµατιστήρια της
Νέας Υόρκης και του Τόκυο.

