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INTEGRALE 

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht 

Place Saint Jacques 11 

4000 Luik 

RPR (Luik): 0221.518.504 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - PERSBERICHT  

7 mei 2021, 9u15 

INTEGRALE S.A./N.V. SLUIT EEN ACTIVAOVERDRACHTSOVEREENKOMST MET MONUMENTRE 

VOOR DE OVERDRACHT VAN ALLE VERZEKERINGSPORTEFEUILLES VAN DE VENNOOTSCHAP  

TENEINDE DEZE BELANGRIJKE OPERATIE VOLLEDIG TOT UITING TE LATEN KOMEN IN DE 

INFORMATIE DIE AAN HAAR AANDEELHOUDERS EN OBLIGATIEHOUDERS ZAL WORDEN 

VERSTREKT, STELT INTEGRALE S.A./N.V. HAAR VOLGENDE GEWONE ALGEMENE VERGADERING 

UIT TOT 29 JUNI 2021  

De bijgevoegde informatie vormt voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van 

het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik en gereglementeerde 

informatie in de zin van het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de 

verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op 

een gereglementeerde markt. 

In zijn persbericht van 1 april 2021 heeft het college van voorlopige bewindvoerders (het "College") 

van de verzekeringsmaatschappij Integrale S.A./N.V. (de "Vennootschap" of “Integrale”) de markt 

in kennis gesteld dat zij onderhandelingen heeft aangeknoopt met Monument Assurance Belgium, een 

dochteronderneming van de verzekerings- en herverzekeringsgroep MonumentRe, met het oog op de 

eventuele overname door deze laatste van alle verzekeringsactiviteiten van de Vennootschap. Dit 

besluit past in het kader van de opdracht die de Nationale Bank van België op 23 februari 2021 aan 

het College heeft toevertrouwd, namelijk de analyse van de overnamemogelijkheden die reeds door 

de bijzondere commissaris is verricht, af te ronden, alle maatregelen te nemen om een overdracht van 

activiteiten te vergemakkelijken en de overdracht van activiteiten af te ronden indien er een serieuze 

kandidaat-overnemer is. 
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Integrale maakt vandaag bekend dat zij op 6 mei 2021 een overeenkomst tot overdracht van activa 

heeft gesloten met Monument Assurance Belgium met betrekking tot de volledige 

verzekeringsactiviteiten van de Vennootschap (de "Transactie").  

Het is gebleken dat deze verkoop de beste optie was voor de polishouders, de verzekerden en de 

begunstigden, voor de werknemers van de Vennootschap en, meer in het algemeen, voor de belangen 

van de Vennootschap. De Transactie zal de rechten van verzekeringsschuldeisers beschermen door de 

volledige portefeuille van Integrale over te dragen aan een groeiende Belgische onderneming, die deel 

uitmaakt van een internationale verzekerings- en herverzekeringsgroep. Zij zal de rechten van het 

personeel van Integrale beschermen, aangezien Monument Assurances Belgium niet alleen alle 

personeelsleden van het bedrijf zal overnemen, maar hen vanaf de sluiting ook een 

werkgelegenheidsgarantie van 18 maanden zal bieden, gecombineerd met een retentiepremie van 3 

maanden. Teneinde de continuïteit van deze verzekeringsportefeuille te verzekeren, zal MonumentRe 

kort na de afronding van de Transactie een aanzienlijk aanvullend kapitaal inbrengen in het bestaande 

kapitaal van Monument Assurance Belgium 

De Transactie is onderhevig aan de voorafgaande vervulling van verschillende voorwaarden, 

waaronder de definitieve goedkeuring van de Nationale Bank van België. Tijdens deze 

overgangsperiode zullen Integrale en Monument Assurances Belgium alles in het werk stellen om een 

naadloze overdracht voor te bereiden voor verzekeringnemers, makelaars en personeel. In de tussentijd 

zal het personeel van Integrale de dienstverlening aan polishouders en makelaars op dezelfde voet 

voortzetten.  

De Transactie zal betrekking hebben op alle verzekeringsactiviteiten van de Vennootschap en zal als 

zodanig de activa en passiva omvatten die rechtstreeks verband houden met die activiteiten. De 

Vennootschap zal bepaalde beperkte activa kunnen behouden na de voltooiing van deze Transactie. 

De uiteindelijke waardering van deze beperkte activa en het tempo van hun verkoop zullen bepalen of 

de Vennootschap in staat zal zijn om, indien mogelijk, een deel van haar achtergestelde schuld terug 

te betalen, evenals het tijdstip van deze terugbetaling. 

De overdracht van de verzekeringsportefeuille zal plaatsvinden overeenkomstig artikel 106 van de wet 

van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of 

herverzekeringsondernemingen.  

Om de gevolgen van deze belangrijke transactie zo goed mogelijk te kunnen weergeven in het ontwerp 

van jaarrekening en het jaarverslag dat aan de aandeelhouders en obligatiehouders zal worden 

toegezonden, heeft de Vennootschap besloten haar volgende gewone algemene vergadering uit te 

stellen tot 29 juni 2021.   

HANDELSSCHORSING 

De verhandeling van de obligaties van de Vennootschap op Euronext Brussel is op verzoek van de 

Vennootschap op 22 februari 2021 om 9.00 uur opgeschort in afwachting van de publicatie van een 

persbericht en tot nader order. 
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WETTELIJKE MEDEDELINGEN  

Dit persbericht kan "toekomstgerichte verklaringen" bevatten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de 

huidige verwachtingen en overtuigingen van het management van de Vennootschap met betrekking 

tot toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen en zijn inherent onderhevig aan onzekerheid en 

veranderingen in omstandigheden. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn geen 

verklaringen over historische feiten en omvatten verklaringen die woorden bevatten als "zal", "kan", 

"zou moeten", "gelooft", "is van plan", "verwacht", "anticipeert", "beoogt", "schat", "waarschijnlijk", 

"plant", "bereidt voor" en woorden van gelijke strekking. Alle verklaringen die geen verklaringen over 

historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen. Beleggers en het publiek worden 

gewaarschuwd geen overmatig vertrouwen te stellen in deze toekomstgerichte verklaringen, die de 

huidige opvattingen van het management van de Vennootschap weergeven, onderhevig zijn aan 

talrijke risico's en onzekerheden betreffende de Vennootschap en afhankelijk zijn van talrijke factoren, 

waarvan sommige buiten de controle van de Vennootschap liggen. Er zijn belangrijke factoren, risico's 

en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke gebeurtenissen wezenlijk verschillen, met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot, de gevolgen van de COVID-19 pandemie en de onzekerheden over 

de impact en de duur ervan. Veel van deze risico's en onzekerheden worden, en zullen nog worden, 

verergerd door de COVID-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende verslechtering van het mondiale 

zakelijke en economische klimaat. Andere onbekende of onvoorspelbare factoren kunnen ertoe leiden 

dat de werkelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk verschillen van die welke in de 

toekomstgerichte verklaringen zijn aangegeven. 

Tenzij vereist door de wet, neemt de Vennootschap geen verplichting op zich om toekomstgerichte 

verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige 

gebeurtenissen of anderszins. 

OVER DE ONDERNEMING 

Integrale S.A./N.V. is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht waarvan de obligaties zijn 

toegelaten tot de verhandeling op de Euronext Brussel markt. Integrale S.A./N.V. is een Belgische 

verzekeringsmaatschappij die door de Nationale Bank van België is toegelaten voor de klassen 21, 23 

en 27, onder nummer 0221.518.504. 

CONTACT  

E-mail: Fabian.deBilderling@integrale.be  

mailto:Fabian.deBilderling@integrale.be

