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OVEREENKOMST OVER DE VERKOOP VAN
BDM-ASCO AAN THE NAVIGATORS GROUP, INC.

SIPEF en Ackermans & van Haaren, elk 50% aandeelhouder van de Belgische verzekeringsgroep BDM-ASCO,
hebben een akkoord bereikt met de op Nasdaq genoteerde Amerikaanse verzekeraar The Navigators Group, Inc.
(www.navg.com) over de verkoop van 100% van het aandelenkapitaal van BDM-ASCO. De transactie is
onderworpen aan de goedkeuring van de toezichthouders, in het bijzonder van de Nationale Bank van België, en zal
naar verwachting in H1 2018 gefinaliseerd worden.
SIPEF heeft de verzekeringsagentuur Bracht, Deckers & Mackelbert (BDM) in 1934 opgericht. Assurances
Continentales - Continentale Verzekeringen (ASCO) werd later opgericht als een gespecialiseerde
verzekeringsmaatschappij.
Over de jaren heeft BDM zich ontwikkeld tot een toonaangevende onderschrijver in België, met focus op marine en
‘property & casualty’ verzekeringen. In 2016 onderschreef BDM een totaal premievolume van 52,7 miljoen euro,
waarvan 27,8 miljoen euro geplaatst werd bij ASCO. ASCO beëindigde het jaar 2016 met een ‘solvency II’ eigen
vermogen van 16,5 miljoen euro en een solvabiliteitsratio van 180%.
De strategische focus van BDM-ASCO op gespecialiseerde verzekeringen heeft geleid tot excellente technische
resultaten in 2017.
Deze transactie zal BDM-ASCO, onder leiding van haar CEO Jos Gielen, toelaten om verder te groeien in het kader
van de Europese expansie van The Navigators Group, Inc.
De overnameprijs voor 100% van de aandelen van BDM-ASCO werd vastgesteld op 35 miljoen euro. SIPEF zal bij
het afronden van de transactie, wat in H1 2018 verwacht wordt, een meerwaarde van ongeveer 7 miljoen USD
realiseren.

Vertaling: dit persbericht is verkrijgbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. De Nederlandse versie is de originele en de andere versies
zijn vrije vertalingen. We hebben alles wat redelijkerwijs mogelijk is gedaan om verschillen tussen de taalversies te vermijden, maar als er toch
verschillen zijn, dan heeft de Nederlandse versie voorrang.
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Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

F. Van Hoydonck,
gedelegeerd bestuurder
(GSM +32 478 92 92 82)
J. Nelis,
chief financial officer

Tel.: +32 3 641 97 00
Fax : +32 3 646 57 05
finance@sipef.com
www.sipef.com
(rubriek “investors”)

SIPEF is een Belgische
agro-industriële
vennootschap die genoteerd is op Euronext
Brussel. De vennootschap bezit voornamelijk
meerderheidsparticipaties in tropische plantagebedrijven die
zij
beheert
en
uitbaat.
De groep is geografisch gediversifieerd en
produceert een aantal basisgrondstoffen,
voornamelijk
palmolie.
De
investeringen
gebeuren meestal op lange termijn in
groeilanden.

