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Ageas voltooit de overname van het meerderheidsbelang
in de Indiase joint venture voor levensverzekeringen
Ageas Federal Life
Ageas kondigt vandaag aan dat het de aankoop heeft afgerond van het resterende belang van 25% van IDBI Bank in de
Indiase levensverzekerings-joint venture Ageas Federal Life Insurance Company Ltd. (AFLIC).
Met deze transactie verhoogt Ageas zijn belang in de joint venture die het tot nu samen met IDBI Bank en Federal Bank leidde, tot 74%.
Federal Bank behoudt zijn belang van 26% in AFLIC. IDBI stapt uit als aandeelhouder maar blijft distributiepartner.
Ageas koopt het bijkomende belang van 25% over voor een totale cashvergoeding van INR 5,8 miljard (EUR 73 miljoen)*. Vanaf het vierde
kwartaal 2022 zal AFLIC in de consolidatiekring worden opgenomen voor zowel IFRS als Solvency II. Onder IFRS wordt deze transactie
beschouwd als een stapsgewijze aankoop waardoor het voorheen aangehouden belang van 49% wordt behandeld alsof het was afgestoten
en een niet-contante meerwaarde van EUR 50 miljoen genereert (op basis van de gerapporteerde cijfers en wisselkoers voor Q2 2022). De
impact van de transactie op de solvabiliteitspositie van de Groep is neutraal.
Ageas, IDBI Bank en Federal Bank hebben eind 2006 de joint venture voor levensverzekeringen IDBI Federal Life Insurance Company Ltd
opgericht. Sindsdien is het brutopremie-inkomen gestaag gegroeid tot EUR 247 miljoen** in 2021. Binnen zes jaar werd het bedrijf
winstgevend, wat het tot op heden nog steeds is. Het genereerde een nettowinst van EUR 9 miljoen** in 2021.

* Gebaseerd op: 1 EUR = 79,43 INR op 19/09/2022
** Wisselkoers resultaten 2021

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en NietLevensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie
van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste
landen waar het aanwezig is. Ageas telt zo’n 40.000 werknemers en in 2021 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 40 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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