
  

 

VIVAT N.V. ontvangt de kapitaalversterking van  
EUR 1,35 miljard van Anbang Insurance Group 

 

VIVAT N.V. (VIVAT) heeft de kapitaalversterking van EUR 1,35 miljard ontvangen van Anbang 

Insurance Group Co., Ltd. (Anbang Insurance Group).  

 

Als gevolg van deze kapitaalversterking stijgt de Solvency I ratio van VIVAT naar 233% (gebaseerd 

op de pro forma cijfers van 30 juni 2015) en de Solvency II ratio naar boven 150% (gebaseerd op de 

pro forma cijfers van 30 juni 2015 conform het standaard model). 

 

VIVAT is een toonaangevende verzekeringsmaatschappij en vermogensbeheerder in Nederland die al 

meer dan 100 jaar bestaat. VIVAT heeft een sterk klantenbestand en een solide reputatie. De 

kapitaalversterking door Anbang Insurance Group zal de positie van VIVAT als een sterke, stabiele 

onderneming uitbouwen en biedt klanten en medewerkers stabiliteit en continuïteit. 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 

Corporate Communicatie: 

 

Elvira Bos 

(+31 6 83245014)  

 

Investor Relations: 

 

Victor Zijlema 

(+31 6 23917718) 

 

Michiel Kok 

(+31 6 53926777) 

 

 

Over VIVAT 

VIVAT N.V. is de holdingmaatschappij voor onder andere SRLEV N.V., Reaal Schadeverzekeringen 

N.V., Proteq Levensverzekeringen N.V., ACTIAM N.V. en Zwitserleven PPI N.V. VIVAT N.V. treedt 

ook naar buiten onder de handelsnaam VIVAT Verzekeringen. De dochtervennootschappen van 

VIVAT Verzekeringen zijn actief in de Nederlandse markt met de merken Zwitserleven, Zelf, Route 

Mobiel, Reaal, Proteq, Proteq Dier & Zorg en ACTIAM. Met een balanstotaal van EUR 60 miljard (eind 

2014) is VIVAT Verzekeringen een van de grote verzekeraars in Nederland. De organisatie heeft ruim 

3.200 medewerkers en kantoren in Alkmaar, Amstelveen, Assen, Rotterdam, Utrecht en Zoetermeer. 

Per 26 juli 2015 is Anbang Group Holdings Co. Ltd., een volledige dochter van Anbang Insurance 

Group Co. Ltd, enig aandeelhouder van VIVAT N.V. Ga voor meer informatie naar 

www.vivatverzekeringen.nl. 

 
Persbericht 

  Utrecht, 23 oktober 2015 



 
 
 
 
 
 
 

  

 

Over Anbang Insurance Group 

Anbang Insurance Group Co. Ltd. is een klantgerichte verzekeringsmaatschappij gevestigd in Beijing, 

China, met een netwerk van 3.000 verkooppunten, met meer dan 20 miljoen klanten en meer dan 

30.000 medewerkers. Anbang is een van de leidende verzekeringsgroepen in China.  

Anbang biedt een uitgebreid scala aan diensten en producten op financieel en verzekeringsgebied, 

waaronder levensverzekeringen, pensioenen, ziektekostenverzekeringen, woon- en 

ongevallenverzekeringen, securities, leasing en vermogensbeheer. Haar klantenkring bestaat uit het 

grootbedrijf, MKB, daarnaast richt Anbang zich op de consumentenmarkt en private banking klanten. 

Als een klantgerichte verzekeraar streeft Anbang Insurance Group naar de beste service voor al haar 

klanten. Meer informatie kunt u vinden op: www.anbanggroup.com/abic/english 

 

 

Disclaimer 

Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een opinie of 

aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven door VIVAT N.V. 

en/of een of meer van haar dochtermaatschappijen. Dit persbericht bevat geen waardeoordeel of 

voorspelling met betrekking tot de financiële resultaten van VIVAT N.V. en/of haar 

dochtermaatschappijen. Als u geen persberichten van VIVAT Verzekeringen wilt ontvangen, dan kunt 

u een e-mail sturen naar info@vivatverzekeringen.nl. 

 


