PERSBERICHT
Raad van Bestuur van verzekeringsgroep P&V stelt
Hilde Vernaillen aan als toekomstig CEO
Brussel, 28 januari 2010. De Raad van Bestuur heeft vandaag beslist om
Hilde Vernaillen te benoemen tot opvolger van huidig CEO Jacques
Forest * . Tot het einde van het mandaat van Jacques Forest (juni 2011) zal
ze de taak opnemen van Vice-Voorzitter van het Directiecomité. Deze
wissel wordt kenbaar gemaakt samen met de voorlopige resultaten van
het boekjaar 2009 die voor de hele Groep als zeer bevredigend kunnen
bestempeld worden.
Hilde Vernaillen: continuïteit en dynamisme
Hilde Vernaillen (42 jaar) heeft een opleiding Toegepaste Economische
Wetenschappen aan de K.U.L. achter de rug. Na het beëindigen van haar
studies wordt ze aangeworven door de toenmalige CODEP-spaarbank, filiaal
van P&V Verzekeringen. Deze spaarbank werd achtereenvolgens door P&V
samengevoegd met de Bank Nagelmackers om tenslotte verkocht te worden
aan de Groep Delta Lloyd. Binnen de bank heeft Hilde Vernaillen diverse
functies uitgeoefend gaande van IT- manager over Directeur Beheerscontrole
tot secretaris van het Directiecomité en de Raad van Bestuur.
In april 2002 maakt Hilde Vernaillen de overstap naar P&V. Zeer snel treedt ze
toe tot het Directiecomité (2006) waarbinnen ze verschillende
verantwoordelijkheden uitoefent: informatica, synergieën, Mergers &
Acquisitions, Human Resources.
Vandaag werd ze benoemd tot Vice-voorzitter van het Directiecomité en
toekomstig CEO.
Jacques Forest: “Hilde Vernaillen koppelt haar sterke sociale betrokkenheid, in
overeenstemming met de waarden van de Groep, aan sterke
leiderschapscapaciteiten en kennis van de verzekeringssector. Als goede
communicator slaagt ze erin de medewerkers te motiveren zoals ze eerder in
moeilijke omstandigheden heeft getoond”.
P&V Groep: goede resultaten in 2009. Alle maatschappijen zijn winstgevend.
De resultaten 2009 ** zijn goed. Ze weerspiegelen de positieve gevolgen van de
uitvoering van het strategisch plan, evenals de verbetering van de financiële
markten.
*

onder voorbehoud van het formeel akkoord van de CBFA

**

niet-geauditeerde rekeningen

Alle verzekeringsmaatschappijen van de groep hebben mooie winstcijfers
opgetekend.
Deze winsten zullen gebruikt worden om de eigen middelen en dus ook de
solvabiliteitsmarges te verstevigen.
Specifiek voor VIVIUM betekent dit een versterking van de eigen middelen
met meer dan 90 miljoen euro en dit in de hypothese van een uitkering van een
dividend ten belope van 20 miljoen euro.
Voor P&V Verzekeringen loopt het resultaat op tot meer dan 60 miljoen euro.
Ook op commercieel vlak was 2009 een goed jaar.
In VIVIUM steeg de verkoop in de Tak Niet-Leven met 5%.
In de Tak Leven slaagde VIVIUM erin de verkoop stabiel te houden.
Het aantal makelaars dat met VIVIUM samenwerkt, is opnieuw gestegen.
In P&V Verzekeringen, dat met exclusieve agenten werkt, is de verkoop NietLeven met 11% gestegen. De verkoop in de Tak Leven bevestigt de stijgende
tendens van de twee vorige jaren.
Het verderzetten van het integratieplan laat de P&V Groep toe de toekomst
met vertrouwen tegemoet te zien en de best mogelijke service te bieden aan
tussenpersonen en klanten.
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De P&V Groep is een Belgische verzekeringsgroep die zich van de markt
onderscheidt door een multimerken- en multikanalenbeleid.
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.

