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INTEGRALE 

Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht 

Place Saint Jacques 11 

4000 Luik 

RPM (Luik): 0221.518.504 

(hierna de “Vennootschap”) 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE - PERSBERICHT 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

1 april 2021, 13 u 

HET COLLEGE VAN VOORLOPIGE BESTUURDERS VAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 

INTEGRALE N.V./S.A. ONDERHANDELT MET MONUMENTRE OVER DE OVERDRACHT VAN DE 

VERZEKERINGSPORTEFEUILLES VAN DE MAATSCHAPPIJ 

De bijgevoegde informatie vormt bevoorrechte informatie 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. 

Het college van voorlopig bestuurders van de verzekeringsmaatschappij Integrale N.V./S.A., een 

naamloze vennootschap waarvan de obligaties zijn toegelaten tot de verhandeling op de Euronext 

Brussel markt (Emittent: INTEGRALE - Denominatie: INTEGR6,25%31JAN25 - ISIN: 

BE0002220862 - Mnemonic INT25) (de "Vennootschap") (het "College") deelt de markt mee dat zij 

onderhandelingen voert met de groep MonumentRe met het oog op de eventuele overname door deze 

laatste van het geheel van de verzekeringsactiviteiten van de Vennootschap.  

Deze beslissing kadert in de lijn van de opdracht die de Nationale Bank van België op 23 februari 

2021 aan het College heeft toevertrouwd, namelijk de analyse van de mogelijkheden tot overname die 

reeds door de bijzondere commissaris is uitgevoerd, af te ronden, alle maatregelen te nemen om een 

overdracht van de activiteiten te vergemakkelijken en de overdracht van de activiteiten af te ronden 

indien er een geschikte kandidaat-overnemer is. 
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HANDELSOPSCHORTING 

De notering 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. 

JURIDISCHE VERMELDINGEN 

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

huidige verwachtingen en standpunten van de directie van de Vennootschap inzake toekomstige 

gebeurtenissen en ontwikkelingen en zijn per definitie onderhevig aan onzekerheid en wijziging van 

omstandigheden. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn andere verklaringen dan 

stellingen van historische feiten en omvatten formuleringen als "zal", "kan", "zou moeten", "gelooft", 

"is van plan", "verwacht", "anticipeert", "beoogt", "schat", "waarschijnlijk", "plant", "bereidt voor" en 

woorden van soortgelijke strekking. Alle verklaringen die geen constateringen van historische feiten 

zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen. 

Zowel beleggers als het publiek moeten geen uitermate vertrouwen hebben in deze verklaringen over 

de toekomst die de huidige opvattingen van de directie van de Vennootschap weergeven. Ze zijn 

onderhevig aan talrijke risico's en onzekerheden wat betreft de Vennootschap en verschillende 

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

en belangrijke onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de uiteindelijke omstandigheden wezenlijk 

verschillen, waaronder, maar niet uitsluitend, de gevolgen van de COVID-19-pandemie en 

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

zullen erger worden door de COVID-19-pandemie en de achteruitgang van de wereldwijde economie 

en het bedrijfsklimaat die daaruit voortvloeit. Andere onbekende of onvoorspelbare factoren kunnen 

ertoe leiden dat de werkelijke gebeurtenissen of resultaten sterk afwijken van diegene in de 

verklaringen over de toekomst zijn vermeld. 

Tenzij de wet dit voorschrijft, is de Vennootschap niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen 

publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij ten gevolge van nieuwe informatie, toekomstige 

gebeurtenissen of andere redenen. 

OVER DE VENNOOTSCHAP 

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

verhandeld mogen worden op de Euronext Brussel markt. 

Integrale N.V./S.A. is een Belgische verzekeringsmaatschappij, erkend door de Nationale Bank van 

België voor de takken 21, 23 en 27, onder het nummer 0221.518.504. 

CONTACT  

E-mail : Fabian.deBilderling@integrale.be  

mailto:Fabian.deBilderling@integrale.be

