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a.s.r. neemt Loyalis over
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) en APG zijn overeengekomen dat a.s.r. verzekeringsdochter Loyalis
overneemt van pensioenuitvoerder APG. De verkoop van Loyalis past binnen de strategie van
APG om de focus primair te richten op het realiseren van pensioenwaarde voor deelnemers
van pensioenfondsen die door APG worden bediend. De beoogde verkoop aan a.s.r. biedt
Loyalis een nieuw thuis bij een gerenommeerde verzekeraar en daarmee de mogelijkheid om
haar schaal verder te vergroten en een breder productaanbod te realiseren. Om de continuïteit
van de dienstverlening aan klanten te waarborgen, zijn er meerjarige afspraken gemaakt tussen
APG en a.s.r. Klanten blijven daardoor de dienstverlening ontvangen zoals zij die van Loyalis
gewend zijn. Ook is afgesproken, dat het schadebedrijf en de hieraan gerelateerde stafdiensten
van Loyalis in Heerlen gevestigd blijven.
ASR meldt: “De naam en het merk Loyalis zullen blijven bestaan. Het kantoor van Loyalis blijft
gevestigd in Heerlen. Van hieruit zal het AOV-bedrijf van Loyalis blijven opereren en de samenwerking
met APG continueren ten behoeve van kennisdeling, productontwikkeling en klantbediening. De
leven- en pensioenactiviteiten van Loyalis zullen naar verwachting in 2020 worden geïntegreerd in die
van a.s.r. a.s.r. heeft samen met APG de intentie om eventueel verlies van arbeidsplaatsen zoveel
mogelijk op te vangen binnen het bedrijf in Heerlen en door het invullen van vacatures bij a.s.r. en
APG.”
Gerard van Olphen, bestuursvoorzitter APG Groep, geeft aan blij te zijn dat Loyalis onderdak krijgt bij
a.s.r.: “Met a.s.r. wordt Loyalis de mogelijkheid geboden om haar toekomst in de verzekeringsmarkt te
verstevigen. a.s.r. is een grote Nederlandse partij die continuïteit en zekerheid biedt voor klanten van
Loyalis op de langere termijn. APG kan zich nu meer richten op haar primaire taken op het gebied van
pensioenuitvoering en vermogensbeheer van de aan ons verbonden pensioenfondsen. APG blijft
overigens via een samenwerkingsovereenkomst met a.s.r. verbonden met Loyalis. We willen iedereen
bij Loyalis danken voor de inzet. Zij hebben met hun expertise en inzet Loyalis gemaakt wat het nu is:
een sterk en mooi verzekeringsbedrijf met unieke producten. Wij wensen onze mensen veel succes in
de toekomst, waarbij we uitzien naar de voorzetting van onze samenwerking”.
Peter van Wageningen, bestuursvoorzitter Loyalis: “Ik ben blij met het nieuwe perspectief voor Loyalis.
Ik wil onze mensen bedanken voor hun inzet in de afgelopen periode. Dankzij hun enthousiasme en
betrokkenheid is Loyalis uitgegroeid tot een sterk en solide bedrijf. Met onze nieuwe aandeelhouder
kunnen we verder werken aan het doorontwikkelen van onze producten, diensten en klantbediening.
Met het afronden van het verkooptraject kunnen we ons vol richten op het werken met onze klanten
en het uitbouwen van onze marktpositie.”
De uiteindelijke afronding van de overname is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de officiële
instanties. Verder wordt de ondernemingsraad van APG in de gelegenheid gesteld te adviseren over
de transactie. Vanzelfsprekend is de medezeggenschap volledig geïnformeerd en nauw bij het proces
betrokken en zal het adviestraject op korte termijn worden ingezet.
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