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(coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht)

Bijvoegsel nr. 3 van 19 februari 2021 bij de informatienota
met betrekking tot de doorlopende openbare aanbieding
van klasse C-aandelen met een nominale waarde van
1.000,00 euro per aandeel
Introductie
Dit document is opgesteld door P&V Verzekeringen CV (hierna P&V).
Dit document geldt als bijvoegsel bij de Informatienota over de doorlopende openbare aanbieding van
Klasse C -aandelen met een nominale waarde van 1.000,00 euro per aandeel (de 'Informatienota') en
moet samen met de Informatienota worden gelezen.
Dit document werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten.
Dit bijvoegsel werd goedgekeurd door de Directiecomité van 19 februari 2021.
Waarschuwing: de belegger loopt het risico zijn belegging volledig of gedeeltelijk te verliezen en/of het
verwachte rendement niet te behalen; de coöperatieve aandelen zijn niet beursgenoteerd; de klasse Caandelen zijn niet overdraagbaar: de belegger van klasse C-aandelen die zijn belegging wenst terug te
krijgen, kan enkel uittreden of de gedeeltelijke terugname van zijn klasse C-aandelen vragen.
Context en onderwerp van dit bijvoegsel
1/. Dit bijvoegsel wil de beleggers informeren over de publicatie op 19 februari 2021 op de website van
de vennootschap (www.pv.be) van een persbericht betreffende de vennootschap Private Insurer, een
verzekeraar die gespecialiseerd is in tak 23-levensverzekeringscontracten (levensverzekeringen
gekoppeld aan beleggingsfondsen), die op 8 juni 2020 door P&V Verzekeringen werd overgenomen.
Dit persbericht is als bijlage bij dit bijvoegsel gevoegd.
2/. De Vennootschap bevestigt ten slotte dat er zich, met uitzondering van wat in dit bijvoegsel is vermeld,
geen andere belangrijke nieuwe feiten, fouten of onjuistheden hebben voorgedaan met betrekking tot
de informatie in de Informatienota sinds de publicatiedatum ervan. In geval van tegenstrijdigheid
tussen informatie in dit bijvoegsel en informatie in de Informatienota, primeert de informatie in het
bijvoegsel.
Recht van herroeping van de intekening op C-aandelen
Beleggers die voor de bekendmaking van dit bijvoegsel hadden aanvaard om in te tekenen op klasse Caandelen en aan wie die klasse C-aandelen nog niet zijn afgeleverd, hebben het recht om hun intekening te

herroepen. Dit recht tot herroeping moet elektronisch worden verstuurd naar het e-mailadres
'cooperators@pv.be' binnen drie werkdagen volgend op de bekendmaking van dit bijvoegsel, dat wil zeggen
uiterlijk op 24 februari 2021. Het betaalde bedrag wordt zonder intrest terugbetaald binnen vijf werkdagen
na ontvangst door P&V Verzekeringen van de e-mail van de belegger en wordt gestort op de rekening die
de belegger vermeld heeft op het intekenformulier.

Bijlage: Persbericht

PERSBERICHT

Reactie van de P&V Groep op de huiszoeking bij Private Insurer
Brussel, 19 februari 2021

Naar aanleiding van de artikels die vanochtend in de pers zijn verschenen, wil de P&V Groep
een en ander preciseren. De huiszoekingen die gisteren in de kantoren van Private Insurer
zijn verricht, lijken verband te houden met bepaalde beleggingsfondsen. Anderzijds wordt er
in de pers ook gesproken over onregelmatigheden in het beheer van de contracten van
Private Insurer. Daarover wil de P&V Groep vandaag meer uitleg geven.

Op 8 juni 2020 voltooide de P&V Groep de overname van Private Insurer, een verzekeraar
die gespecialiseerd is in tak 23-contracten (levensverzekeringen gekoppeld aan
beleggingsfondsen), en benoemde een nieuw managementteam aan het hoofd ervan.
Deze overname kadert in de ambitie van de P&V Groep om haar activiteiten in Tak-23 verder
uit bouwen, waarbij het de bedoeling is om Private Insurer in de P&V Groep te integreren.
In voorbereiding van deze integratie werden door het nieuwe management van Private
Insurer (onder leiding van Didier Muréna, ad interim-directeur benoemd na de overname door
de P&V Groep) onregelmatigheden vastgesteld in het vroegere beheer van bepaalde Tak 23
levensverzekeringen. De onregelmatigheden hebben betrekking op de kwalificatie van Tak23 polissen.
Bij de eerste vermoedens heeft de P&V Groep, als verantwoordelijke aandeelhouder,
onmiddellijk de nodige maatregelen genomen. Enerzijds heeft de verzekeraar de bevoegde
autoriteiten op de hoogte gebracht en zich bereid verklaard om volledig mee te werken.
Anderzijds werd gestart met een grondige analyse van de hele portefeuille van Private Insurer
om contracten te identificeren die onregelmatigheden zouden kunnen bevatten en de klanten
ervan te kunnen verwittigen. Tot slot heeft de P&V Groep de nodige stappen ondernomen
om haar eigen belangen te beschermen.Private Insurer neemt op dit moment actie om deze
onregelmatigheden zo snel mogelijk recht te zetten.
Ondertussen blijft de continuïteit van dienstverlening aan de klanten van private Insurer
gegarandeerd.
Samen met het nieuwe management van PI zal de P&V Groep alles in het werk stellen om
de integratie zo snel mogelijk af te handelen en de belangen van haar klanten, binnen het
van toepassing zijnde wettelijke kader, te blijven behartigen.
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Over de P&V Groep
De P&V Groep is een coöperatieve, Belgische verzekeringsgroep die verzekeringsoplossingen
aanbiedt voor particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen. De P&V Groep verdeelt haar
producten en diensten via onafhankelijke verzekeringsmakelaars vanuit het merk Vivium en via een
netwerk van exclusieve agenten vanuit het merk P&V. De oplossingen in Rechtsbijstand worden
ontwikkeld vanuit het onafhankelijke kwaliteitslabel Arces en worden aangeboden via deze makelaars
en agenten.

www.pv.be I www.vivium.be I www.arces.be

