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Entre os seus objetivos, a Generali persegue o crescimento a longo prazo, integrando a sustentabilidade no seu
negócio principal e atuando como Parceiro para a Vida dos seus stakeholders.
Os compromissos de sustentabilidade são um pilar das prioridades de negócio da Generali, plenamente integrados na
política de remuneração do Grupo e no sistema de incentivos ligados à criação de valor sustentável a longo prazo.
O sistema de incentivos para os Dirigentes do Grupo baseia-se numa abordagem meritocrática e num quadro
plurianual, que associa uma remuneração variável anual em dinheiro e uma remuneração variável diferida baseada em
ações, integrando objetivos estratégicos de sustentabilidade/ESG* baseados nos objetivos estratégicos da Generali
2021 e em metas estratégicas climáticas, já divulgadas ao mercado:

- pelo menos 20% da remuneração variável anual em dinheiro dos gestores de topo está ligada a objetivos e
KPIs ESG*, relacionados com perspetivas específicas: Pessoas (p. ex. Índice de Diversidade & Inclusão), Marca
& Parceiros para a Vida (p. ex. relação Net Promoter Score) e Sustentabilidade (p. ex. % de crescimento de
investimentos verdes e sustentáveis; % de crescimento de produtos verdes e sociais, desenvolvimento
sociocomunitário através da The Human Safety Net);
- a remuneração variável diferida baseada em ações reforça a ligação com a criação de valor sustentável a
longo prazo.

A política de remuneração do Grupo Generali considera a integração dos riscos de sustentabilidade nos processos de
decisão de investimento e também inclui referências específicas aos regulamentos internos do Grupo que regem os
riscos de sustentabilidade nas decisões de investimento.
A melhoria contínua da ligação entre sustentabilidade e remuneração é um objetivo primário para o nosso Grupo.

*ESG: Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e de Governação)

