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Swiss Re sluit verzekeringscontract voor de dekking van het langlevenrisico in het
Britse pensioenfonds van AkzoNobel ter waarde van GBP 1.4 miljard

Contactpersoon:

•

De langlevenrisicoverzekering dekt GBP 1,4 miljard (USD 2.2
miljard) van de verplichtingen en circa 17.000 leden van één
van de Britse pensioenfondsen van AkzoNobel

•

Swiss Re versterkt hiermee zijn positie als preferente
(her)verzekeraar voor langlevenrisicoverzekeringen
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Londen, 24 mei 2012 — Swiss Re heeft een
langlevenrisicoverzekeringscontract van GBP 1,4 miljard gesloten
met een van de Britse pensioenfondsen van Akzo Nobel N.V. –
middels zijn Britse dochtermaatschappij ReAssure Ltd. De
overeenkomst versterkt Swiss Re's positie als marktleider voor
langlevenrisicoverzekeringen.
De overeenkomst dekt bijna 17.000 personen en hun toekomstige
voorwaardelijke begunstigden die op 1 augustus 2011 aangesloten
waren bij het Akzo Nobel (CPS) Pension Scheme.
"Wij zijn trots dat we opnieuw het voortouw hebben kunnen nemen in
langlevenrisicoverzekeringen. Wij bieden een unieke propositie. De
Britse pensioen-langlevenrisico markt wordt doorgaans gedomineerd
door tussenpersonen die het risico doorverkopen aan derden. In deze
overeenkomst daarentegen wordt het gehele risico op onze eigen
balans gehouden. ", aldus Costas Yiasoumi, hoofd Longevity Solutions,
Swiss Re Corporate Solutions.
De overeenkomst is in lijn met Swiss Re's pionierswerk op de markt
voor langlevenrisicodekkingen. De benchmarktransactie met Friends
Provident in 2007 maakte de onderneming marktleider op de
langlevenrisico-hedgemarkt. In 2009 sloot Swiss Re een
langlevenrisicoverzekeringscontract van GBP 1,0 miljard met het Royal
County of Berkshire Pension Fund. In 2010 plaatste het bedrijf USD
50 miljoen aan langlevenrisico gerelateerde obligaties in de
kapitaalmarkt via het securitisatieprogramma van Kortis Capital Ltd.
("Kortis").
De recentste transactie bevestigt dat pensioenfondsen en verzekeraars
steeds meer vertrouwd raken met oplossingen voor langlevenrisico’s.
Het benadrukt tevens de mogelijkheden die Swiss Re heeft om zijn
grote – netto - balanscapaciteit aan te wenden voor innovatieve
oplossingen voor clienten uit zowel de particuliere als de publieke
sector.
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Alison Martin, lid van Swiss Re’s Group Management Board en Hoofd
van de Divisie Life & Health voegt toe: "De pensioenfondsen van
organisaties in zowel de bedrijfs als publieke sector krijgen steeds
meer inzicht in de risico’s van hun blootstelling aan langlevenrisico. Als
vanzelfsprekende deskundige op het gebied van langlevenrisico en
met zijn voorgeschiedenis als innovator bevindt Swiss Re zich in een
unieke positie om rechtstreeks met deze fondsen te werken en de
oplossingen te creëren die ze nodig hebben."
"Onze bestaande, sterke positie in overlijdensrisico’s betekent dat
Swiss Re de capaciteit heeft om meer langlevenrisico’s te accepteren
en ons te handhaven als de preferente (her)verzekeraar in GrootBrittannië en daarbuiten."
AkzoNobel koos voor Swiss Re na een evaluatie van voorstellen van
verschillende partijen.
Costas Yiasoumi verklaart: "Langlevenrisicoverzekeringscontracten
hebben een zeer lange looptijd en beheerders van pensioenfondsen
hebben zakenpartners nodig die voor de lange termijn op deze markt
zullen blijven. Als goed gediversifieerde (her)verzekeraar, met een
staat van dienst van 150 jaar, zijn we in staat AkzoNobel, de
beheerders van de pensioenfondsen en hun adviseurs het nodige
vertrouwen te schenken voor die lange termijn."
Opmerkingen voor redacteuren
Voor meer informatie over deze transactie en/of toegang tot deskundigen met
betrekking tot dit bericht verzoeken wij u contact op te nemen met Swiss Re media
relations via media_relations@swissre.com of op het nummer +41(0)43 285 7171.
Swiss Re
Swiss Re Group is een gerenommeerde aanbieder van herverzekeringen,
verzekeringen en andere vormen van risicotransfer. De onderneming handelt zowel
rechtstreeks als via tussenpersonen. Het mondiale klantenbestand bestaat uit
verzekeringsbedrijven, middelgrote tot grote ondernemingen en klanten in de publieke
sector. Swiss Re biedt zowel standaardproducten als dekking op maat voor alle lines of
business enzet zijn kapitaalkracht, expertise en innovatievermogen in om het risico te
dragen waarvan het bedrijfsleven en de vooruitgang in de maatschappij afhankelijk
zijn. Swiss Re werd opgericht in 1863 in Zürich, Zwitserland en bedient zijn klanten
via een wereldwijd netwerk van ruim 60 kantoren. Het krijgt de rating "AA-" van
Standard & Poor's, "A1" van Moody's en "A+" van A.M. Best. Aandelen op naam in de
houdstermaatschappij van Swiss Re Group, Swiss Re Ltd, zijn genoteerd op de
Zwitserse beurs SIX en worden verhandeld onder het symbool SREN. Ga voor meer
informatie over Swiss Re Group naar: www.swissre.com of volg ons op Twitter
@SwissRe.
Swiss Re Corporate Solutions
Swiss Re Corporate Solutions biedt wereldwijd innovatief, eersteklas
verzekeringscapaciteit aan middelgrote en grote multinationals.. Onze producten
variëren van dekkingen voor standaard risico-overdracht en multi-line programma's ,
tot uiterst verfijnde maatwerkoplossingen afgestemd op de behoeften van onze
klanten. Swiss Re Corporate Solutions bedient klanten vanuit ruim 40 kantoren
wereldwijd en wordt gesteund door de financiële kracht van Swiss Re Group. Ga voor
meer informatie over Swiss Re Corporate Solutions naar:
www.swissre.com/corporatesolutions.
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AkzoNobel
AkzoNobel is ‘s werelds grootste verf- en coatingsonderneming en een vooraanstaand
producent van specialistische chemicaliën. Wij voorzien industrie en consumenten
wereldwijd van innovatieve producten en werken met passie aan de ontwikkeling van
duurzame oplossingen voor onze klanten. Tot onze merken behoren bekende namen
als Dulux, Sikkens, International en Eka. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam, we
behoren tot de Global Fortune 500 en hebben een leiderschapspositie op het gebied
van duurzaamheid. Met activiteiten in meer dan 80 landen zetten onze circa 55.000
medewerkers zich in voor topkwaliteit en het realiseren van “Tomorrow’s Answers
Today™”.
Waarschuwingskennisgeving over toekomstgerichte mededelingen
Bepaalde verklaringen en toelichtingen in dit persbericht zijn toekomstgericht. Deze
verklaringen en toelichtingen weerspiegelen de huidige verwachtingen van
toekomstige gebeurtenissen op basis van bepaalde aannames en omvatten alle
verklaringen zonder direct verband met een feit uit het verleden of het heden.
Toekomstgerichte verklaringen worden vaak gekenmerkt door het gebruik van
woorden of uitdrukkingen zoals “anticiperen”, “veronderstellen”, “geloven”,
“voortzetten”, “schatten”, “verwachten”, “voorzien”, “van plan zijn”, “kunnen toenemen”
en “kunnen fluctueren” en vergelijkbare uitdrukkingen, en door het gebruik van
werkwoorden in de toekomstige tijd of voorwaardelijke wijs, zoals “zal”, “zou”, “zullen”
en “zouden”. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten bekende en onbekende
risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke
resultaten, financiële staat, solvabiliteitsratio’s, liquiditeitspositie of vooruitzichten van
Swiss Re aanzienlijk afwijken van de toekomstgerichte resultaten, financiële staat,
solvabiliteitsratio’s, liquiditeitspositie of vooruitzichten die uitdrukkelijk of impliciet uit
dergelijke verklaringen spreken. Deze factoren omvatten onder andere:
•

•
•

•

•

•
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•
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verdere instabiliteit die het wereldwijde financiële systeem aantast en de
ontwikkelingen die daarop betrekking hebben, waaronder als gevolg van
bezorgdheden over, of negatieve ontwikkelingen van, een landenschuld van
landen in de eurozone;
verdere verslechtering van de wereldwijde economische omstandigheden;
Swiss Re’s vermogen om een toereikende liquiditeit en toegang tot de
kapitaalmarkten te handhaven, met inbegrip van voldoende liquiditeit voor de
dekking van eventuele terugnemingen op herverzekeringsovereenkomsten,
vervroegde aflossing van schuldovereenkomsten of met schulden vergelijkbare
regelingen en pandopvragingen door een reële of vermeende achteruitgang van
de financiële soliditeit van Swiss Re;
het effect van marktomstandigheden, met inbegrip van de wereldwijde aandelenen kredietmarkten, en van het niveau en de volatiliteit van aandelenkoersen,
rentevoeten, creditspreads, wisselkoersen en andere marktindices, op de
beleggingsactiva van Swiss Re;
veranderingen in Swiss Re’s beleggingsresultaten als gevolg van wijzigingen in zijn
beleggingsbeleid of de gewijzigde samenstelling van haar beleggingsvermogen,
en de impact van de timing van deze wijzigingen ten opzichte van de wijzigingen
in de marktomstandigheden;
onzekerheid bij het waarderen van credit default swaps en andere
kredietgerelateerde instrumenten;
een eventueel onvermogen om bedragen te realiseren uit de verkoop van effecten
op Swiss Re’s balans voor de boekhoudkundige marktwaarde ervan;
de uitslag van belastingcontroles, het vermogen om belastingverliezen over te
dragen en het vermogen om uitgestelde belastingactiva te realiseren (bijvoorbeeld
vanwege de mix van inkomsten in een bepaald rechtsgebied of een vermeende
wijziging in zeggenschap), die een ongunstige impact zouden kunnen hebben op
de toekomstige inkomsten;
de mogelijkheid dat Swiss Re’s afdekkingsregelingen niet doelmatig blijken;
het verlagen of verliezen van financiële slagkracht of andere classificaties van
Swiss Re-bedrijven en ontwikkelingen die een impact hebben op het vermogen
van Swiss Re om betere classificaties te behalen;
de cyclische aard van de herverzekeringsactiviteiten;
de onzekerheid bij het ramen van reserves;
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onzekerheden bij het ramen van toekomstige claims voor doelen van financiële
rapportage, in het bijzonder met betrekking tot grote natuurrampen, aangezien er
grote onzekerheden kunnen voorkomen bij ramen van verliezen van dergelijke
gebeurtenissen. Bovendien kunnen de eerste ramingen onderhevig zijn aan
wijzigingen op het moment dat nieuwe informatie beschikbaar wordt;
de frequentie, ernst en ontwikkeling van verzekerde incidenten;
terrorisme- en oorlogsdaden;
ervaringen met sterftecijfers en ziektecijfers;
beleidsvernieuwing en vervalniveaus;
buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn op Swiss Re’s klanten en
andere partijen, zoals faillissementen, liquidaties en andere geldgerelateerde
gebeurtenissen;
huidige, in behandeling zijnde en toekomstige wetgeving en regelgeving die Swiss
Re of haar overdragende vennootschappen treffen;
juridische maatregelen of onderzoeken of maatregelen van regulerende instanties,
met inbegrip van de vereisten in de branche of in gedragscodes die algemeen
toepasselijk zijn;
wijzigingen in verslagleggingsstandaarden;
grote investeringen, aankopen of verkopen, en alle vertragingen, onverwachte
kosten of andere kwesties die voorkomen in combinatie met dergelijke transacties;
wijzigende concurrentieniveaus; en
operationele factoren, waaronder de effectiviteit van risicomanagement en andere
interne procedures voor het beheren van de voornoemde risico's; en
Problemen bij de implementatie, slechte respons van tegenpartijen, regulatoren of
ratingagentschappen, of andere problemen die voortvloeien of op een andere
manier verband houden met de veranderingen in de bedrijfsstructuur van Swiss
Re.

Dit is geen uitputtende opsomming. Swiss Re is actief in een continu veranderende
omgeving. Daarnaast ontstaan er voortdurend nieuwe risico’s. De lezer mag dan ook
niet te sterk vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Swiss Re is niet verplicht
om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te herzien of bij te werken in geval van
nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.
Dit bericht is niet bedoeld als aanbeveling tot het kopen, verkopen of houden van
effecten en vormt geen verkoopaanbod of vraag om effecten te kopen in enig
rechtsgebied, inclusief de Verenigde Staten. Een dergelijk aanbod zal enkel gebeuren
via een prospectus of memorandum en in overeenstemming met de geldende
effectenwetgeving.
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