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A FORTUNE MAGAZIN SZERINT A METLIFE A ’VILÁG LEGELISMERTEBB’ 

ÉLETBIZTOSÍTÓ TÁRSASÁGA 

 

 

NEW YORK, 2015. február 20. – A MetLife, Inc. (NYSE: MET) végzett az élen a Fortune 

magazin által készített, ’A világ legelismertebb vállalatait’ felsorakoztató listán az élet- és 

egészségbiztosító társaságok kategóriájában. A MetLife 2013-ban még az 5., tavaly a 2. helyen 

állt a rangsorban. 

 

’A világ legelismertebb vállalatait’ (World’s Most Admired Companies) tartalmazó listával a 

Fortune meghatározó bizonyítványt állít ki a cégek megbecsültségéről. A Fortune a rangsor 

összeállításához kilenc alapvető jellemző alapján méri a vállalatok hírnevét és teljesítményét, 

ezek: az innováció, az emberek kezelése, a vállalat vagyonának felhasználása, társadalmi 

felelősségvállalás, a menedzsment minősége, pénzügyi stabilitás, hosszú távú befektetés, a 

termékek és szolgáltatások minősége, valamint a globális versenyképesség. A felmérés 2014 

novemberében és decemberében készült több mint 4.000 vezető, igazgató és értékpapír elemző 

részvételével. 

 

„Az a tény, hogy a Fortune ’Legelismertebb’ listáján ágazatunkban az első helyre kerültünk, 

elismerése annak, hogy a MetLife a vezető globális életbiztosításokat és alkalmazotti juttatásokat 

kínáló vállalat” – mondta a MetLife elnök-vezérigazgatója, Steven A. Kandarian. „Ez az 

elismerés a MetLife 65.000 alkalmazottját illeti mindazért, amit annak érdekében tesznek, hogy 

értéket teremtsenek az ügyfeleink és részvényeseink számára.” 

 

A rangsorról további információkat talál a Fortune honlapján: http://fortune.com/worlds-most-

admired-companies/. 

 

A MetLife a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) terén ugyancsak sokat lépett előre. 

Miután a vállalat 2014 szeptemberében nyilvánosságra hozta legutóbbi CSR jelentését, a 10. 

helyről a második helyre ugrott a Bloomberg környezeti, társadalmi és irányítási teljesítményt 

mérő ágazati rangsorában. 

 

 

Sajtóközlemény 
MetLife Biztosító Zrt. 
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A MetLife 

A MetLife, Inc. (NYSE: MET) leányvállalatain és tagvállalatain keresztül ("MetLife") a világ 

egyik legnagyobb életbiztosító társasága. Az 1868-ban alapított MetLife világszerte kínál 

életbiztosítási és életjáradék programokat, alkalmazotti juttatásokat valamint vagyonkezelői 

szolgáltatásokat. A mintegy 100 millió ügyfelet kiszolgáló MetLife közel 50 országban van 

jelen, és piacvezető szerepet tölt be az Egyesült Államokban, Japán, Latin Amerika, Ázsia, 

Európa és a Közel-Kelet országaiban. További információért látogassa meg a www.metlife.com 

honlapot. 

 

# # # 

 

   

 

http://www.metlife.com/

