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Deze namiddag heeft de voorzitster van de rechtbank van Koophandel van Brussel zich
uitgesproken in een kortgeding ingeleid door een aantal Fortis-aandeelhouders. Deze
verzetten zich tegen de geplande overname van Fortis Bank België en Fortis Insurance
Belgium door BNP Paribas.
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Onze juristen analyseren op dit ogenblik de details van de uitspraak van de rechter.
Aangezien we het belangrijk achtten om u zo snel mogelijk te informeren, willen we hier
echter reeds de grote lijnen van de uitspraak samenvatten.
De rechtbank oordeelt dat de Raad van Bestuur van Fortis geldig kon beslissen om de
activiteiten te verkopen en dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zich hier niet
over hoeft uit te spreken. Dit betekent dat de deal met BNP Paribas ongehinderd kan
doorgaan. Daarnaast stemt de rechtbank in met de vraag tot aanstelling van een comité van
experts, waarvan de opdracht zich ertoe beperkt om informatie te vergaren in verband met
de verschillende transacties rond Fortis Bank. De resultaten van dit onderzoek kunnen
echter geen enkele impact hebben op het verdere verloop van de overname door BNP
Paribas. Een eventueel beroep tegen deze uitspraak zal de afronding van de verkoop niet
opschorten.
Deze beslissing is zeer goed nieuws. Hiermee wordt de onzekerheid omtrent het
aandeelhoudersschap van Fortis Insurance Belgium weggenomen.
We herinneren eraan dat Fortis Insurance Belgium een aparte juridische vennootschap is,
een solide, gezond en rendabel bedrijf dat op geen enkel ogenblik een beroep heeft moeten
doen op een overheidsinterventie. Daarnaast gelden voor Fortis Insurance Belgium, net als
voor alle verzekeraars, strenge solvabiliteitseisen en controlemechanismen die erover
waken dat we al onze verplichtingen tegenover onze klanten kunnen nakomen. Fortis
Insurance Belgium beschikte eind september 2008, bovenop haar reserves van 45 miljard
euro, over een extra solvabiliteitsmarge van 3,3 miljard euro, wat in deze uiterst moeilijke
marktomstandigheden nog altijd bijna 80 % meer is dan wat wettelijk verplicht is.
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Samen met BNP Paribas Assurances hebben we meer dan ooit de ambitie om dankzij
innoverend en klantgericht ondernemen en de verderzetting van onze distributiestrategie,
ons marktleiderschap in België te versterken.
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