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Monument Re verwerft run-offportefeuille FIRST A van
Ethias nv
Monument Re heeft vandaag bekendgemaakt dat het, onder voorbehoud van goedkeuring
door de toezichthoudende instantie, via haar Europese dochtervennootschap Laguna Life
DAC, een run-offportefeuille van levensverzekeringscontracten met flexibele premies voor
particulieren heeft verworven van Ethias nv (“Ethias”), bekend als de FIRST A-portefeuille.
Laguna Life DAC is een in Ierland gevestigde verzekeringsonderneming en een 100%
dochtervennootschap van Monument Re Limited (“Monument Re”) en haar Ierse
dochtervennootschap Monument Insurance DAC. De Ierse dochtervennootschappen van
Monument Re opereren als Monument Insurance in Ierland.
De verzekeringsnemers zullen ervan op de hoogte worden gebracht dat de verzekeraar niet
langer Ethias, maar Laguna Life DAC is. De voorwaarden van de contracten blijven
ongewijzigd.
Deze overdracht leidt evenwel tot het verlies van de Belgische depositowaarborg tot maximum
€ 100.000. Ierland, het land waar de nieuwe verzekeraar gevestigd is, heeft immers geen
gelijkaardig systeem.
Nadat de overname van de FIRST A-portefeuille van Ethias is afgerond, is Monument
Insurance van plan een nieuwe afkoopactie te organiseren. Bijkomende details over dit nieuwe
aanbod (inclusief het begin van de aanvaardingsperiode) zullen te gepasten tijde worden
meegedeeld (en na overleg met de bevoegde toezichthoudende instanties) aan de houders
van de betreffende FIRST A-rekeningen.
Manfred Maske, CEO van Monument Re Group, en Kieran Hayes, CEO van Monument
Insurance: “Het was een genoegen om met Ethias te werken in het kader van de verkoop van
de FIRST A-portefeuille. Wij blijven vooruitgang boeken met het uitvoeren van onze
consolidatiestrategieën in de Benelux en Ierland en met het verstevigen van onze
langetermijnaanwezigheid in deze cruciale markten. Wij zijn verheugd deze bekendmaking te
kunnen doen aangezien Monument Insurance, met de overname van de FIRST A-portefeuille,
haar tweede acquisitie in handen heeft na de succesvolle integratie van Laguna in de
Monument Re Group en de acquisitie van ABN AMRO Life Capital, de eerste transactie van
Monument Re in België.”
Philippe Lallemand, CEO van Ethias: “Het betreft hier de realisatie van de beslissing tot
verkoop van de resterende FIRST A-rekeningen, zoals aangekondigd in mei 2017, en vormt
de laatste stap in de volledige afbouw van deze portefeuille.
Het is een evenwichtige overeenkomst waarin we getracht hebben ons ervan te verzekeren
dat het verdere beheer van deze portefeuille wordt uitgevoerd door een overnemer die
gespecialiseerd is in het run-offbeheer van levensverzekeringsproducten en die, als Ierse
vennootschap, ook onderworpen is aan dezelfde Europese solvabiliteitsvereisten als Ethias.
De betaling van de gewaarborgde rendementen op deze contracten (d.w.z. gemiddeld 3,46%)
zal derhalve niet mogen worden beïnvloed door deze overdracht.
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Wij zijn ook verheugd dat Monument Insurance een afkoopactie plant voor de ongeveer 4.400
overblijvende verzekeringsnemers die niet zijn ingegaan op de voorgaande Switchcampagnes die Ethias heeft gevoerd. We vertrouwen erop dat dit ook gunstig zal worden
onthaald door de Belgische Minister van Economische Zaken en door de Belgische
consumentenverenigingen.”
De voltooiing van deze overname volgt nadat aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden is
voldaan (inclusief ontvangst van de wettelijke goedkeuringen).
Alle vragen van verzekeringshouders dienen te worden gericht aan Ethias tot ontvangst van
goedkeuring door de toezichthoudende instantie voor de verrichting.

Over Ethias nv
Ethias is de vierde grootste verzekeraar en de grootste directe verzekeraar op basis van het
bruto premie-inkomen in België, met een marktaandeel van 11,1% in niet-levensverzekeringen
en 7,4% in levensverzekeringen (2016). Ethias heeft sterke historische banden met lokale
openbare overheden in België en heeft een marktaandeel van meer dan 80% in deze sector.
Het productengamma van Ethias is gericht op zowel particuliere klanten als openbare
collectiviteiten, waaronder gewesten, steden en gemeenten, provincies, de Federale Staat,
scholen en ziekenhuizen maar ook private ondernemingen.
Meer informatie is te vinden op www.ethias.be.
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Over Monument Re en Monument Insurance
Monument Re Limited (“Monument Re”) werd vergund als “Klasse E”-herverzekeraar in
februari 2017 en is onderworpen aan groepstoezicht door de Monetaire Autoriteit van Bermuda
(Bermuda Monetary Authority). Monument Re is een in Bermuda gevestigde herverzekeraar
die opereert als een vermogensintensieve herverzekeraar en opkoper in Europa. In het kader
van haar strategie is Monument Re bereid om, binnen haar risicoappetijt, risico’s op het vlak
van activa te aanvaarden en deze ondernemingen of portefeuilles efficiënt te beheren,
waardoor de verzekeringsnemers zekerheid verkrijgen op de zeer lange termijn.
De Ierse dochtervennootschappen van Monument Re opereren als Monument Insurance met
inbegrip van Laguna Life DAC die wordt gereguleerd door de Ierse Centrale Bank als “Klasse
1”-verzekeraar.
Meer informatie is te vinden op www.monumentregroup.com.
Persverantwoordelijke: De h. Manfred Maske, +1 441 400 3900
manfred.maske@monumentregroup.com

