PERSBERICHT
Gemeenschappelijke persmededeling van ERGO en P&V

ERGO en P&V bereiken akkoord over samenwerking
op de Belgische markt voor de schadeverzekeringen
Düsseldorf, Brussel, 8 oktober 2003. De Duitse verzekeringsgroep ERGO en de Belgische

verzekeringsgroep P&V hebben vandaag een uitgebreid akkoord ondertekend :
- P&V neemt de schadeverzekeringsportefeuille van Hamburg-Mannheimer België (HM
N.V.) over met uitzondering van de contracten Individuele Ongevallen
- de schadeverzekeringsactiviteit van de Belgische Leeuw (BLB) wordt beëindigd en P&V
zal de afhandeling van de run-off uitvoeren
- P&V neemt de ERGO verzekeringsmaatschappij Piette&Partners (PNP) over
- het distributienetwerk van Hamburg-Mannheimer Consulting (HMC) zal de producten
Niet-Leven van P&V (met uitzondering van de takken Hospitalisatie en Juridische
Bijstand) verdelen
Het totaal overgedragen premie-incasso bedraagt ongeveer 34 miljoen EUR. De ERGO
groep concentreert zich met deze transactie op haar bijzondere sterkte in België, de
personenverzekering. Dit akkoord zal nu voorgelegd worden aan de bevoegde overheids- en
controle-instanties.
Distributie door HMC van de producten Niet-Leven van P&V

Het netwerk van de ERGO onderneming HMC zal via haar agentschappen, de P&V
schadeverzekeringsproducten verkopen. HMC zal haar producten Leven, Hospitalisatie en
Individuele Ongevallen verder aan de ERGO ondernemingen Hamburg-Mannheimer N.V. (HM
N.V.), DKV Belgium en DAS toevertrouwen. P&V wil met deze samenwerking haar
verkoopsstrategie via diverse distributiekanalen verder ontwikkelen en haar positie op de Belgische
schadeverzekeringsmarkt verstevigen.
Overname door P&V van de schadeverzekeringsportefeuille van Hamburg-Mannheimer
N.V.
De schadeverzekeringsportefeuille van Hamburg-Mannheimer N.V. wordt, met uitzondering van de
producten Individuele Ongevallen en Juridische Bijstand, aan P&V overgedragen. Deze transactie zal
geen gevolgen hebben voor de klanten. Alle rechten en plichten worden door P&V overgenomen.

Beheer in run-off van de portefeuille schadeverzekering van BLB
ERGO zal onmiddellijk de BLB schadeverzekeringsactiviteit beëindigen en in aansluiting daarvan de
portefeuille aan P&V overdragen. P&V zal de afhandeling en het beheer van de run-off uitvoeren.
Vandaag wordt onderzocht hoeveel medewerkers P&V kan overnemen of binnen de ERGO groep
kunnen ingezet worden.
Overname door P&V van de verzekeringsmaatschappij Piette&Partners (PNP)
P&V neemt de integraliteit van de aandelen van ERGO in PNP over. De maatschappij met zetel in
Kortrijk is voornamelijk actief in Oost- en West-Vlaanderen en heeft een premie-incasso van 12,3
miljoen EUR. PNP zal haar nichestrategie op haar thuismarkt onverminderd verder zetten vanuit
haar maatschappelijke zetel in Kortrijk. Voor de groep P&V betekent deze overname een grotere
aanwezigheid op de Vlaamse markt.

ERGO verzekeringsgroep
Met een totaal premie-incasso van 15 miljard EUR is ERGO nummer 2 op de Duitse
verzekeringsmarkt. Meer dan 29 miljoen klanten in Europa stellen hun vertrouwen in de
ondernemingen van de ERGO groep. Zij verenigt de verzekeringsmaatschappijen Victoria,
Hamburg-Mannheimer, DKV, D.A.S. en KarstadtQuelle. ERGO is met haar gevestigde merken één
van de toonaangevende leiders in de sector. Met haar particuliere ziekte- en
rechtsbijstandsverzekering behoort zij tot de Europese en Duitse top. De
herverzekeringsmaatschappij Münchener Rück is met 91,9 % grootaandeelhouder van ERGO, de
strategische bankcoöperatiepartner Hypo Vereinsbank bezit 5 % aandelen. ERGO zal op de
Belgische verzekeringsmarkt vertegenwoordigd blijven door Hamburg-Mannheimer, DKV Belgium
en D.A.S.
De groep P&V
P&V is een Belgische coöperatieve verzekeringsmaatschappij. Het incassobedrag bedroeg op 31
december 2002 ongeveer 366 miljoen EUR. Voor het ogenblik verspreidt P&V haar producten via
een netwerk van loontrekkende exclusieve agentschappen, via zelfstandige agentschappen, een
beperkt aantal makelaars, een specifieke cel voor instellingen en via Actel (rechtstreekse verkoop).
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