PERSBERICHT

De coöperatieve verzekeringsgroep P&V
kondigt goede resultaten aan voor 2010.
Tegelijkertijd volgt Hilde Vernaillen Jacques Forest op als CEO van de
P&V Groep.
Brussel, 16 juni 2011 – De Raad van Bestuur heeft de benoeming bevestigd
van Hilde Vernaillen als Voorzitter van het Directiecomité van de coöperatieve
verzekeringsgroep P&V. Ze volgt Jacques Forest op, die 20 jaar aan het
hoofd stond van de Groep.
Tegelijk kondigt de P&V Groep goede jaarresultaten aan. Terwijl de Groep in
2009 een deel van haar eigen vermogen opnieuw wist op te bouwen, heeft zij
in 2010 haar technische resultaten verbeterd, de algemene kosten verlaagd
en is het globaal geconsolideerd resultaat gestegen.
De gedeeltelijke en voorlopige resultaten werden reeds op 24 maart
bekendgemaakt.
Hilde Vernaillen : verandering in de continuïteit
Vandaag wordt een bladzijde omgedraaid in de geschiedenis van de P&V
Groep : Hilde Vernaillen volgt Jacques Forest op en wordt de nieuwe CEO.
Hilde Vernaillen is al 21 jaar actief in de P&V Groep. Eerst binnen de Codep
Spaarbank, vervolgens bij de Bank Nagelmackers en in 2002 vervoegt ze de
verzekeringstak. Ze heeft er talrijke verantwoordelijkheden gehad
(informatica, fusies en acquisities, enz.).
Voor Jacques Forest, die het mogelijk heeft gemaakt dat de P&V Groep de
6e Belgische verzekeraar is geworden met een marktaandeel van 4,6 %, staat
deze opvolging in het teken van continuïteit.
De Groep heeft de ambitie om een belangrijke en stabiele speler in de
Belgische en Luxemburgse economie te zijn, en tegelijkertijd de coöperatieve
principes toe te passen en te promoten, met solidariteit als basiswaarde.
Hilde Vernaillen deelt dezelfde waarden en haar visie op de ontwikkeling van
de Groep is identiek. Haar maatschappelijke betrokkenheid is volledig in
overeenstemming met de identiteit van de P&V Groep.
De Groep wil in de toekomst een solide en betrouwbare verzekeringspartner
blijven, voor haar klanten, tussenpersonen en medewerkers.

De P&V Groep: een geconsolideerd resultaat van 75,7 miljoen euro
Alle verzekeringsmaatschappijen van de P&V Groep zijn winstgevend. In
2010 bedraagt de geconsolideerde winst van de Groep 75,7 miljoen euro
(tegenover 71,5 miljoen euro in 2009). Het resultaat groepsaandeel toont een
vooruitgang van meer dan 10 %.
2010 was ook commercieel gezien een goed jaar: de totale omzet van de
Groep bedraagt 1,51 miljard euro aan premies.
De kosten van alle maatschappijen van de Groep samen zijn gedaald met
7 %.
Tenslotte versterkt de Groep ook haar solvabiliteitsmarge. Op 31 december
2010 bedraagt ze meer dan 200% van de wettelijk vereiste marge.
VIVIUM
VIVIUM, dat 62 % van het incasso van de Groep vertegenwoordigt, verlaagt
zijn kosten dankzij de resultaten van de IT integratie. We zien onder andere:
-

een verlaging van de werkingskosten met 6,7 %;
een stijging van het resultaat vóór belastingen, dat uitkomt op
59,5 miljoen euro, tegenover 44,7 miljoen euro in 2009.

P&V Verzekeringen
2010 was een goed jaar voor P&V op het vlak van productie van nieuwe
zaken.
Desondanks daalt het nettoresultaat (tot 44,8 miljoen euro, ten opzichte van
61,2 miljoen euro in 2009). Reden hiervoor zijn belangrijke
waardeverminderingen op participaties. Deze worden wel deels
gecompenseerd door een uitstekend nettoresultaat van de
verzekeringsactiviteiten, vooral in Niet-Leven.
Andere trend: het incasso van de premies Leven daalt (tot 128,7 miljoen euro,
tegenover 146,2 miljoen euro in 2009). Dit is voornamelijk te wijten aan een
daling van het incasso in groepsverzekeringen. 2009 was wat dat betreft een
uitzonderlijk jaar door de storting van enkele eenmalige premies, hetgeen zich
in 2010 niet opnieuw voordeed.
P&V Gemeenschappelijke Kas voor arbeidsongevallen
Het resultaat van de Gemeenschappelijke Kas voor arbeidsongevallen was
uitzonderlijk goed in 2010 (8 miljoen euro). De Algemene Vergadering heeft
beslist om 3,6 miljoen euro te ristorneren aan de verzekerden.

Actel
Actel heeft uitstekende resultaten behaald in 2010. Het technisch resultaat is
aanmerkelijk hoger dan in 2009 en de kostenratio’s zijn verbeterd.
Actel heeft overigens zijn organisatie aangepast aan het nieuwe model van de
P&V Groep.
Geconsolideerde rekeningen 2010 – P&V Groep
(in duizend euro)
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De P&V Groep is een Belgische verzekeringsgroep die zich van de markt
onderscheidt door een multimerken- en kanalenbeleid.
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.

