PERSBERICHT
De P&V Groep ondertekent een verkoopsakkoord van haar
levensverzekeringsfiliaal Euresa-Life NV aan Afi-Esca
Luxemburg
Brussel 20 december 2018. De coöperatieve verzekeringsgroep P&V heeft een akkoord
ondertekend voor de volledige verkoop van haar Levensverzekeringsfiliaal op de Luxemburgse
markt, Euresa-Life NV.
Euresa-Life is actief in het segment Levensverzekeringen en biedt een ruim gamma aan van
oplossingen voor vermogensstructurering door middel van Luxemburgse verzekeringsproducten
van het type “rekeneenheden”. Euresa-life geniet de toestemming voor de beoefening van het Vrij
Verrichten van Diensten in de Europese Economische Ruimte.
Deze verkoop van Euresa-Life kadert in een sinds jaren uitgerolde politiek van de P&V Groep
waarbij het objectief is haar activiteiten enkel toe te spitsen op de Belgische markt en op haar corebusiness, namelijk het aanbieden van producten Leven en Niet-Leven, spaar- en aanvullende
pensioenproducten.
Op 1/1/2019 zal P&V Verzekeringen geen enkel aandeel meer bezitten in Euresa-Life.
Er zal geen bijkomende informatie verstrekt worden over de modaliteiten van deze transactie.
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De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep biedt
verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen via verschillende merken
en distributiekanalen.
• P&V verstrekt haar producten en diensten via een netwerk van exclusieve agenten.
• Vivium biedt haar verzekeringsoplossingen aan via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
• PNP (Piette & Partners) werkt eveneens via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
• De dienst Institutionele Klanten werkt rechtstreeks met klanten uit de publieke
en non-profitsector en biedt oplossingen aan onder de merken P&V en Vivium.
• Het aanbod van Actel wordt gecommercialiseerd via partnerships met autoconstructeurs.
• Arces biedt rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle distributiekanalen
van de P&V Groep.
Op 31 december 2017 was het geconsolideerde resultaat (IFRS) van de P&V Groep 172 miljoen euro en was
de solvabiliteitsmarge 172%.
www.pv.be | www.vivium.be | www.arces.be

