PERSBERICHT
Brussel, 19 september 2018 – 8u30 (CET)

Ageas stelt nieuw 3-jarig strategisch plan voor op Investor Day
in Londen
Vandaag houdt Ageas zijn jaarlijkse investeerdersmeeting, waarop CEO Bart De Smet en
de overige leden van het Executive Committee een update zullen geven over de
prestaties en realisaties van Ageas en het nieuwe strategische plan van het bedrijf voor
de komende drie jaar.
De investeerdersmeeting richt zich dit jaar in het bijzonder op de voorstelling van het nieuw strategisch
plan voor de komende drie jaar. Het nieuwe plan is een natuurlijke evolutie van de vorige strategische
plannen, Vision 2015 en Ambition 2018, en omvat nieuwe keuzes en doelstellingen. De nieuwe strategie
houdt ook rekening met de visies van de Groep over de toekomst van de verzekeringen op langere
termijn, en wat Ageas moet doen om ervoor te zorgen dat het zijn beloftes aan elke stakeholder blijft
waarmaken.
De Investor Day kan worden gevolgd via video webcasting vanaf 17u45 CET (16u45. Britse tijd). Het
gedetailleerde programma van de dag kunt u terugvinden op de website van Ageas.
De presentatie van de Investor Day zal ter beschikking worden gesteld op de website van Ageas.
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Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als zakelijke
klanten Levens- en Niet-levensverzekeringen die zijn ontworpen om aan hun specifieke behoeftes te voldoen. Vandaag én in de toekomst. Als
een van de grotere Europese verzekeraars richt Ageas zich op Europa en Azië, de twee werelddelen die samen het belangrijkste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt uitmaken. Ageas is succesvol actief in verzekeringsactiviteiten in België, het VK, Luxemburg, Frankrijk, Portugal,
Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen via een combinatie van 100%
dochterondernemingen en langetermijnpartnerschappen met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. In de landen waar Ageas
actief is, behoort deze tot de marktleiders. De onderneming heeft een personeelsbestand van meer dan 50.000 mensen en rapporteerde in
2017 een jaarlijks premie-inkomen van bijna EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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