Brussel – Leudelange, 29 juni 2016

Belfius Insurance en Foyer S.A. sluiten akkoord over verkoop van IWI International Wealth
Insurer
Foyer S.A., de grootste financiële groep met privékapitaal van Luxemburg, heeft met Belfius
Insurance een akkoord gesloten over de verwerving van 100 % van de aandelen van de
compagnie IWI International Wealth Insurer S.A. (“IWI”) die Belfius Insurance bezit. De
transactie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Luxemburgse beurswaakhond,
Commissariat aux Assurances.
De groep Belfius heeft zich altijd al willen toespitsen op zijn Belgische activiteiten. Daarom
heeft Belfius Insurance een nieuwe partner gezocht voor zijn Luxemburgse dochter IWI.
Door IWI over te nemen, investeert Foyer S.A. in een veelbelovende bedrijfstak en verstevigt
het zijn positie in levensverzekering op de lokale en de internationale markt.
Algemeen erkend marktleider in lokale levensverzekering
In een eerste fase zal de integratie van de lokale verzekeringsportefeuille van IWI in Foyer S.A.dochter Foyer Vie, dat in Luxemburg levensverzekeringen aanbiedt, zijn positie als marktleider
versterken. Al de huidige vertrouwenspartners zullen de verdelers en klanten van IWI blijven
bedienen, en deze laatsten zullen bovendien kunnen profiteren van het verruimde
productaanbod van Foyer Vie.
Een nieuwe grote speler in internationale levensverzekering
In een tweede fase zal IWI fuseren met Foyer International, waarmee de gecreëerde entiteit zal
belanden in de top-5 van de maatschappijen die vanuit Luxemburg levensverzekeringen in vrije
dienstverlening aan gefortuneerde klanten verkopen. Einde 2015 bedroegen de activa onder
contract bij deze twee entiteiten ongeveer 7 miljard euro en hun gecombineerde omzet 1
miljard euro.
Door competenties te bundelen, zal de gefuseerde nieuwe entiteit nog innovatievere
oplossingen en producten op het gebied van vermogensstructurering kunnen aanbieden, in
combinatie met dezelfde kwaliteitsservice als vroeger. IWI en Foyer International zullen samen
elf Europese landen en enkele nichemarkten bedienen en daarbij de juridische en fiscale
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wetgeving van elke woonstaat strikt naleven. Deze ruime aanwezigheid zal de fusie-entiteit een
bevoorrechte positie in internationale levensverzekering bezorgen.
Eric Kleijnen, CEO van Belfius Insurance:
“Ik ben ervan overtuigd dat IWI in Foyer S.A. een eersterangsaandeelhouder zal vinden die hen
de noodzakelijke middelen zal bezorgen voor hun ontwikkeling onder een nieuwe koepel die de
vereiste kritische grootte heeft. Het management en de medewerkers van IWI zullen er de
voorwaarden voor een professionele ontwikkeling vinden die ze verdienen”.
Luc Rasschaert, CEO van IWI:
“Ik ben ervan overtuigd dat het internationale kenniscentrum dat wordt gevormd door de
multidisciplinaire specialistenteams van IWI zich perfect zal integreren in de Foyer Group. De
fusie van deze twee entiteiten, die onder meer excellence als gemeenschappelijke waarde
hebben, past bij onze wil om onze expertise in internationale levensverzekering te delen”.
Marc Lauer, gedelegeerd bestuurder van Foyer S.A.:
“De verwerving van IWI biedt een unieke opportuniteit om onze activiteiten in de
veelbelovende levensverzekeringssector uit te breiden. Ze past in onze strategische
ontwikkelingsvisie en versterkt onze concurrentiepositie. Via dit project, dat ook getuigt van het
vertrouwen van onze aandeelhouders en van onze financiële gezondheid, neemt Foyer actief
deel aan de opmars van de Luxemburgse beurs als toonaangevend centrum op het gebied van
grensoverschrijdende levensverzekering”.
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Over Belfius Insurance
Belfius Insurance is de verzekeringspoot van Belfius Bank en Verzekeringen die zijn producten (Leven,
Niet-Leven en kredieten) op de Belgische verzekeringsmarkt verdeelt.
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Over IWI
De in 1992 opgerichte Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij IWI International Wealth Insurer is
gespecialiseerd in Wealth Insurance-oplossingen voor gefortuneerde internationale klanten. IWI werkt
maatoplossingen uit en verleent diensten aan de partners. Het beschikt over de nodige deskundigheid
om zijn klanten duurzame oplossingen aan te bieden. Het aanbod van IWI mikt op de sector van het
vermogensbeheer en de vermogensstructurering.
Over Foyer S.A.
Foyer S.A. is al van bij zijn oprichting marktleider in lokale verzekering en heeft lokale klanten, gezinnen
en ondernemingen altijd al ten dienste gestaan met aangepaste en efficiënte verzekeringsoplossingen.
Het beoefent zijn drie activiteiten – verzekering, voorzorg en vermogensbeheer – vandaag in meerdere
Europese landen. Het ruime productgamma van Foyer dekt de dagelijkse behoeften van zijn privé- en
businessklanten en helpt hen hun toekomst en die van hun gezinsleden of van hun onderneming sereen
voor te bereiden. Foyer Group heeft zijn stevige fundamenten en zijn lange bestaan vooral te danken
aan zijn aandeelhouderschap en aan het werk van zijn 634 medewerkers in drie landen en zijn 686
agenten en kantoormedewerkers in heel Luxemburg. Zij dragen de vijf waarden van de Groep elke dag
opnieuw uit: vertrouwen, integriteit, innovatie, uitmuntendheid en onafhankelijkheid.
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