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Anbang gestart met volgende fase strategische 
heroriëntatie VIVAT-eigenaarschap 

 

VIVAT N.V. (VIVAT) is door haar 100% aandeelhouder Anbang Insurance Group Co. Ltd. (Anbang) 

geïnformeerd over het feit dat Anbang is gestart met de volgende fase van de strategische heroriëntatie 

van haar aandeelhouderschap in VIVAT. Dit in navolging op de eerdere aankondiging door Anbang op 

28 mei 2018 over de bredere strategische heroriëntatie van al haar bezittingen. 

 

De volgende stap in de strategische heroriëntatie van het eigenaarschap in VIVAT zal bestaan uit een 

onderzoek naar een aantal verschillende opties waaronder, maar niet beperkt tot, de verkoop van een 

meerderheidsbelang of een voortzetting van Anbangs huidig eigenaarschap. Anbang zal elke optie 

beoordelen op zijn eigen merites, zonder vooringenomenheid ten aanzien van de uitkomst van de 

strategische heroriëntatie. J.P. Morgan is door Anbang aangesteld om te helpen bij de volgende fase 

van deze strategische heroriëntatie. 

 

Op dit moment kunnen we geen verdere details geven over de timing en uitkomsten van deze 

strategische heroriëntatie. Verdere aankondigingen zullen te zijner tijd worden gedaan, indien en voor 

zover dit passend of wettelijk verplicht is. 
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Over VIVAT 

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

N.V., Proteq Levensverzekeringen N.V., ACTIAM N.V. en Zwitserleven PPI N.V.. De 

dochtermaatschappijen van VIVAT zijn op de Nederlandse markt eveneens actief met merken als 

Zwitserleven, Reaal en ACTIAM. Met een balanstotaal van ongeveer EUR 57 miljard (eind juni 2018) 

is VIVAT een van de grote verzekeraars in Nederland. Anbang Group Holdings Co. Ltd., een 100% 

dochtermaatschappij van Anbang Insurance Group Co. Ltd, is enig aandeelhouder van VIVAT N.V.. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar vivat.nl. 

 

Disclaimer 

Dit persbericht is vrijgegeven door VIVAT N.V. en bevat informatie die (mogelijk) wordt aangemerkt 

als voorwetenschap zoals bedoeld in Artikel 7 van de Verordening Marktmisbruik (EU 596/2014). 

 

Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden geïnterpreteerd als een 

zienswijze of aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven door 

VIVAT N.V. en/of haar dochtermaatschappij(en). Dit persbericht bevat geen waardeoordelen of 

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

dochtermaatschappijen. Indien u geen persberichten van VIVAT wenst te ontvangen, stuurt u dan een 

e-mail aan info@vivat.nl. 
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