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Aandeelhouders Ethias-groep bereiken akkoord 
 
 
De Belgische regulator bevestigt dat het financieel saneringsprogramma van Ethias zijn 
vruchten heeft afgeworpen en dat het bijgevolg als gesloten mag worden beschouwd. 
Bovendien werd een nieuwe stap gezet. Een akkoord is afgesloten tussen de 
aandeelhouders. 
 
De aandeelhouders hebben een vooruitzicht op stabiliteit in het aandeelhouderschap willen bieden 
voor een periode van twee jaar. Dit engagement laat Ethias toe om zich opnieuw met vereende 
krachten te focussen op het verzekeren en op het versterken van het businessmodel in het 
voordeel van alle stakeholders en ten dienste van haar cliënten. 
 
Dit maakt deel uit van een globaal akkoord, waaronder ook de volgende elementen:  
 

 De doelstelling om de juridische structuren te vereenvoudigen; 
 Versterking van de governance van de onderneming; 
 Herbevestiging van de wil om de twee zetels van Luik en Hasselt te behouden en de 

kwaliteit van de sociale relaties die de onderneming karakteriseren, te beschermen. 

 
Het management van Ethias wenst de aandeelhouders van de groep te bedanken voor het 
hernieuwde vertrouwen. Dit laat toe om voortaan antwoorden te geven over diverse onderwerpen 
waardoor het management zich volledig kan wijden aan zijn corebusiness.   
 
Het management van Ethias engageert zich eveneens om de transformatie van de onderneming 
verder te zetten teneinde haar businessmodel nog verder te versterken met een benadering van 
co-creatie van een gemeenschappelijke toekomst, met wendbaarheid en samenhang.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare vertrouwensrelatie 

met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de ondernemingen en met de 

particulieren.  

 

Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste prijs-

kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar fundamentele 

waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid. 
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