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 Luxemburg, 02 januari 2019 
 
 
 
Geachte partner,  
 
In de loop van het boekjaar 2013 hebben wij u in kennis gesteld van de beslissing van P&V Assurances, 
de moedermaatschappij van EURESA-LIFE Luxemburg, om de activiteiten inzake uitgifte van nieuwe 
contracten in hoofde van haar dochteronderneming te beëindigen. 
 
Tijdens deze Run Off periode werden de prestaties met betrekking tot de bestaande contracten 
gehonoreerd overeenkomstig de bepalingen van de algemene voorwaarden en de informatienota van 
elk contract. 
 
Wij danken u hartelijk voor het vertrouwen dat u ons in de loop van deze laatste jaren hebt geschonken 
en voor uw samenwerking bij het verzekeren van een kwalitatieve opvolging met het doel aan de 
verwachtingen van uw klanten met betrekking tot het beheer van hun contracten te voldoen. 
 
Na de goedkeuring gegeven op 23.10.2018 door het Commissariat Aux Assurances (CAA), de 
Luxemburgse bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de verzekeringssector, kunnen wij u de 
validatie van de overname van alle EURESA-LIFE Luxemburg aandelen door de 
verzekeringsmaatschappij AFI ESCA Luxembourg bevestigen. 
 
Concreet betekent dit dat EURESA-LIFE Luxemburg vanaf 01.01.2019 een 100% dochteronderneming 
van AFI ESCA Luxembourg wordt, in afwachting van het akkoord van het CAA om tot een fusie van de 
twee vennootschappen over te gaan in 2019. Uiteindelijk zullen alle contracten overgedragen en 
verbonden worden aan deze nieuwe entiteit, die alle bestaande verplichtingen zal overnemen en 
onder haar verantwoordelijkheid zal beheren en opvolgen. 
 
AFI ESCA, een in Frankrijk gevestigde verzekeringsmaatschappij, is actief in de spaar- en pensioensector 
en combineert innovatie, groei en betrouwbaarheid met behoud van de gezinsdimensie. Ze beschikt 
over een eigen vermogen dat veel hoger is dan de wettelijke vereisten en heeft een van de beste 
solvabiliteitsratio's in de sector (230% eind 2017). Ze beheert meer dan 1,4 miljard euro aan activa, 
heeft 275 medewerkers in dienst en een aanhoudende groei van haar resultaten.   
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De Luxemburgse entiteit ontwikkelt en verkoopt unit-linked producten die aanleunen bij een breed 
spectrum van verschillende beleggingsfondsen. De kantoren bevinden zich in het hoger gedeelte van 
het stationskwartier Luxembourg-Centre, gemakkelijk bereikbaar via de snelle toegangswegen. 
 
Deze twee entiteiten maken deel uit van de Burrus Groep, met AFI ESCA Holding als 
moedermaatschappij die haar geconsolideerde jaarrekening in Luxemburg opstelt. De totale activa 
bedraagt ongeveer 2 miljard euro en het eigen vermogen bedroeg eind 2017 286 miljoen euro. De 
dekkingsratio van de solvabiliteitskapitaalvereiste bedraagt 189%. U vindt alle relevante informatie op 
de website www.afi-esca.lu, inclusief het verslag over de solvabiliteit en de financiële situatie van de 
geconsolideerde groep in 2017. 
 
 
Met betrekking tot de beheerders en het personeel van de fondsenafdeling blijven alle medewerkers 
van AFI ESCA Luxemburg en sommigen van uw gewoonlijke medewerkers van EURESA-LIFE in dienst 
en tot uw beschikking om u de best mogelijke follow-up te geven in het kader van het beheer van de 
contracten van uw klanten. 
 
Wij hopen nog een heel lange en vruchtbare samenwerking te mogen verder zetten met u als partner 
en wij grijpen deze gelegenheid om u een gelukkig nieuw jaar 2019 te wensen. 
 
Met vriendelijke groeten. 
 
 
EURESA-LIFE Luxembourg S.A. AFI.ESCA Luxembourg S.A. 

  
Bernard DUFOURNY Stéphane VOMSCHEID 
Directeur / Erkend bestuurder Directeur / Erkend bestuurder 
 
 


