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De coöperatieve verzekeringsgroep P&V haalt
uitstekende resultaten in 2009
Brussel, 17 juni 2010 – De Belgische verzekeringsgroep P&V heeft vandaag
uitstekende jaarresultaten bekendgemaakt. De Groep is er in geslaagd een
deel van de eigen middelen die in 2008 verloren gingen, in 2009 terug op te
bouwen. Hij heeft ook zijn marktaandeel verstevigd, zijn technische resultaten
verbeterd en een ambitieus besparingsprogramma uitgezet.
P&V Groep: goed voor 1,5 miljard euro premies
De resultaten van 2009 weerspiegelen de positieve gevolgen van de
uitvoering van het strategisch plan, evenals de verbetering van de financiële
markten.
Ook op commercieel vlak was 2009 een goed jaar. Het totale zakencijfer voor
de Groep komt uit op 1,509 miljard euro.
Alle verzekeringsmaatschappijen van de Groep zijn winstgevend. Deze
winsten werden voornamelijk gebruikt om de eigen middelen en dus ook de
solvabiliteitsmarges te verstevigen. In het bijzonder werd besloten tot een
toekenning van 60 miljoen euro aan het fonds voor toekomstige toewijzingen
van VIVIUM.
De geconsolideerde winst van de Groep voor 2009 bedraagt 71,5 miljoen
euro.
P&V Groep: een stabiele basis als garantie voor de toekomst
De eerste resultaten van het bezuinigingsprogramma dat in april 2009 werd
opgestart zijn positief. Er zijn maatregelen genomen voor een daling van de
kosten met 15 %. De uitvoering zal lopen tot eind 2012. Vandaag staan we
reeds verder dan initieel gepland.
Verder werden programma’s opgezet ter verbetering van de technische
resultaten en werd tevens de strategie van de drie activiteitenpolen,
Employee Benefits, Leven en Niet-Leven, geactualiseerd.
De P&V Groep is een gezonde organisatie die binnen een langetermijnvisie
werkt aan de verdere versteviging van haar positie op de Belgische en
Luxemburgse verzekeringsmarkt. De Groep wil ook in de toekomst een solide
en betrouwbare verzekeringspartner blijven voor zijn klanten, tussenpersonen
en personeel.
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De P&V Groep is een Belgische verzekeringsgroep die een multimerken- en
multikanalenbeleid voert.
Verschillende maatschappijen maken deel uit van de Groep:
- P&V Verzekeringen werkt met een netwerk van exclusieve agenten;
- VIVIUM, ARCES en Piette & Partners verdelen hun producten via
makelaars;
- Actel verkoopt direct via internet en via akkoorden met auto-importeurs.
In het Groothertogdom Luxemburg is de Groep actief via P&V Luxemburg
en op de Europese markt in vrije dienstverlening via Euresa-Life.

