Utrecht, 23 augustus 2019, 07:00 uur

Sterke resultaten H1 door solide operationele prestaties en
gedisciplineerde executie
a.s.r. kondigt overname Veherex aan
Sterke financiële resultaten









Operationeel resultaat stijgt met 21,0% naar € 459 miljoen (H1 2018: € 380 miljoen1). De toename is voornamelijk
gedreven door een sterk toegenomen resultaat in het segment Schade.
Operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 16,8%, ruim boven de doelstelling van ’12-14%’.
Combined ratio bedraagt 93,5%2, beter dan de doelstelling ’94-96%’.
Operationeel resultaat van het segment Schade neemt sterk toe naar € 122 miljoen (H1 2018: € 66 miljoen),
gedreven door lagere schadelast van calamiteiten (stormschade € 20 miljoen lager dan vorig jaar) en goede
resultaten in de productlijn AOV.
Operationeel resultaat van het segment Leven stijgt met 8,3% tot € 368 miljoen, voornamelijk door een hogere
investment margin.
Netto IFRS resultaat stijgt met 46,5% naar € 540 miljoen (H1 2018: € 368 miljoen), door hoger operationeel resultaat,
incidenteel resultaat van een overname en hogere indirecte beleggingsopbrengsten.
Interim dividend van € 98 miljoen of € 0,70 per aandeel, gelijk aan 40% van het dividend over geheel 2018.

Robuuste solvabiliteit







Solvency II (standaard formule) per 30 juni 2019 bedraagt na interim dividend 191%3 (31 december 2018: 197%).
De kwaliteit van de balans blijft sterk met een robuust eigen vermogen, met een toename van € 126 miljoen van het
Unrestricted Tier 1 vermogen naar € 5,5 miljard. De financiële flexibiliteit is ruim met een totale headroom voor
hybride kapitaal van € 1,3 miljard.
Organische kapitaalcreatie bedraagt € 189 miljoen (H1 2018: € 179 miljoen), 5,1% van het vereiste kapitaal.
Acquisitie van Loyalis gefinancierd door de uitgifte van een benchmark € 500 miljoen Tier 2 instrument in april 2019.
De financial leverage ratio bedraagt 30,4%.

Solide commerciële resultaten






Bruto geschreven premies in segment Schade zijn gestegen met € 74 miljoen tot € 1.791 miljoen. De organische groei
van AOV & PC samen was 3,3% (inclusief de impact van de sanering van Generali Nederland portefeuille) en voldoet
aan de doelstelling van 3-5% groei van premies.
Bruto geschreven premies in het segment Leven bedragen € 849 miljoen (H1 2018: € 885 miljoen). De afname
weerspiegelt de daling in Individueel leven en Pensioen DB. Dit wordt deels gecompenseerd door de 55% stijging van
de bruto geschreven premies in Pensioen DC (Werknemers Pensioen) en de bijdrage van Loyalis.
Beheerd vermogen voor derden is met € 3,3 miljard gestegen tot € 19,3 miljard (€ 16,0 miljard per 31 december
2018). De groei reflecteert stortingen van € 800 miljoen in het ASR Hypotheekfonds, € 430 miljoen in de nieuwe
ESG-fondsen en koersstijgingen.

Gedisciplineerde executie van de strategie


a.s.r. kondigt vandaag de overname van Veherex aan4, een inkomensverzekeraar gericht op de bedrijfssectoren
spoorwegen en openbaar vervoer. Bruto geschreven premies bedroegen € 15 miljoen in 2018.
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Vergelijkende cijfers zijn restated, voornamelijk doordat de bank als discontinued is geclassificeerd.
Schade en AOV.
3
Exclusief a.s.r. bank en a.s.r. vermogensbeheer.
4
Onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders.
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Publicatie van de financiële resultaten op 23 augustus 2019 om 7:00 uur. Conference call voor financiële marktpartijen
(Engelstalig) om 10:30 uur. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl.









De overname van Loyalis is op 1 mei 2019 succesvol afgerond.
Met de overnames van Loyalis en Veherex, de uitbreiding van het belang in HumanTotalCare (een dienstverlener op
het gebied van re-integratie) begin dit jaar en de strategische samenwerking met Discovery voor het Vitality
programma verstevigt a.s.r. haar positie als inkomensverzekeraar en dienstverlener op het gebied van duurzame
inzetbaarheid.
Op 19 juli heeft a.s.r. de overname aangekondigd van VvAA Levensverzekeringen N.V. Over 2018 rapporteerde
VvAA een bruto geschreven premie van € 28 miljoen en een technische voorziening van € 430 miljoen.
Oprichting Dutch Science Park Fund als vierde vastgoedfonds, waarmee a.s.r. real estate door middel van specifieke
beleggingen een bijdrage levert aan de kennissector in Nederland.
Op 21 maart 2019 heeft a.s.r. aangekondigd dat de spaaractiviteiten van a.s.r. bank aan Achmea Bank N.V. zijn
verkocht.
Integratie van Generali Nederland is grotendeels afgerond. De bijdrage aan het operationeel resultaat en het
rendement van de overname is hoger dan initieel verwacht.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: ‘Ik ben trots op het resultaat dat we in de eerste zes maanden van dit jaar hebben
gerealiseerd. De gedisciplineerde executie van onze strategie, de inzet van onze medewerkers en de focus op
operationele effectiviteit heeft tot een sterke stijging van het operationeel resultaat geleid. Het operationele rendement op
het eigen vermogen is met bijna 17% op jaarbasis ruim boven onze doelstelling en onze Solvency II ratio volgens de
standaard formule is met 191% robuust.
a.s.r. heeft in de eerste helft van dit jaar haar positie als inkomensverzekeraar en dienstverlener op duurzame
inzetbaarheid verder verbeterd met de overname van Loyalis, de uitbreiding van het belang in Human Total Care en de
samenwerking met Discovery. Ik kijk uit naar de introductie van het Vitality programma, dat onderdeel is van onze
dienstverlening op het gebied van duurzame inzetbaarheid, in de tweede helft van het jaar.
Ook de overname van Veherex, die we vandaag aankondigen, past goed binnen onze acquisitiestrategie en hiermee
versterkt a.s.r. haar marktpositie in dit domein. We verwelkomen de klanten van Veherex en het is onze ambitie om een
langdurige relatie met hen aan te gaan. Het is ons plan om Veherex te integreren in Loyalis om zo gebruik te maken van
de specifieke ervaring van Loyalis in het bedienen van semipublieke instellingen en het aanbieden van maatwerk
oplossingen.
Ik ben ook trots met de acquisitie van de verzekeringsactiviteiten van VvAA, die we in juli aangekondigd hebben. Met de
verkoop van de spaarportefeuille van a.s.r. bank onderstrepen we onze focus op activiteiten die voor ons waarde
genereren.
Ons profiel als duurzame verzekeraar vinden we belangrijk en daarom zijn we blij met de erkenning voor onze
initiatieven op dit gebied. Recent heeft VBDO a.s.r. aangewezen als de verzekeraar met het best ontwikkelde
verantwoord beleggingsbeleid van Nederland. Ook zien we dat a.s.r. steeds beter beoordeeld wordt in diverse
benchmarks, zoals bijvoorbeeld in de FTSE4Good en het assessmentrapport van de UNPRI. Duurzaamheid nemen we
actief mee in onze productontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is de Verduurzamingshypotheek, waarbij het mogelijk is
geld te lenen, specifiek voor het financieren van energiebesparende maatregelen in, om en aan de woning.
Het segment Schade heeft bijna een verdubbeling van het operationele resultaat gerealiseerd. Bij alle onderdelen zien
we verbeteringen in de performance. In het eerste half jaar realiseerden we een combined ratio van 93,5% terwijl de
organische groei van de bruto geschreven premies 3,3% bedroeg, inclusief de sanering van de Generali Nederland
portefeuille.
In het segment Leven leidt de hogere investment marge, inclusief de bijdrage van Generali Nederland, tot een stijging
van de operationele winst. De bruto geschreven premies van het DC-product Werknemers Pensioen zijn toegenomen
met 55%. Samen met de premies van Loyalis compenseert dit gedeeltelijk de daling van premies afkomstig van
Individueel Leven en Pensioen DB.
Asset Management laat een verbetering zien met een stijging van fee-inkomsten door nieuwe klanten en een stijging van
de aan ons toevertrouwde middelen in de beleggingsfondsen. Het succes van ons hypotheekfonds, waar institutionele
klanten in kunnen beleggen, houdt aan. De mijlpaal van € 3 miljard fondsvermogen is inmiddels in zicht. Ik ben
enthousiast over de oprichting van het Dutch Science Park Fund. Met dit nieuwe product levert a.s.r. real estate een
actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse kennissector.
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In de eerste helft van 2019 zijn we erin geslaagd de integratie van Generali Nederland zo goed als volledig af te ronden.
Nu resteert nog het laatste deel van de integratie van Pensioenen. Wij verwachten die begin volgend jaar succesvol af te
ronden. Daarmee overtreft de overname van Generali Nederland onze initiële verwachtingen. De integratie van Loyalis is
nu onderhanden en verloopt volgens plan.
Vooruitkijkend zijn wij positief over commerciële en operationele vooruitzichten voor de tweede helft van dit jaar. De
ontwikkelingen op de financiële markten en in het bijzonder de impact van de uitzonderlijk lage rente houden we scherp
in de gaten. Tegelijkertijd blijven we belangstelling hebben voor groei door middel van kleine en middelgrote overnames.
Onze sterke kapitaalspositie geeft hiervoor voldoende ruimte. We blijven ons kapitaal rationeel alloceren en we zullen in
de tweede helft van dit jaar ons kapitaalbeleid tegen het licht houden.’

Kerncijfers
(€ miljoen, tenzij anders vermeld)
Operationeel resultaat1
Operationeel rendement op eigen vermogen2
Nettoresultaat (op IFRS basis)
Rendement op eigen vermogen
Bruto geschreven premies
Operationele lasten
Combined ratio (Schade en AOV)
Nieuwe productie (segment Leven (APE))

Totaal eigen vermogen
Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders
Solvency II-ratio (standaard formule) na dividend3
Financial leverage
Kaspositie holding
Aantal fte’s (intern)

Operationeel resultaat per aandeel4
Dividend per aandeel
Aantal geplaatste en uitstaande aandelen per ultimo jaareinde (miljoen)
Gewogen gemiddeld aantal geplaatste en uitstaande aandelen (miljoen)

H1 2019

H1 2018

Mutatie

459
16,8%
540
22,2%
2.576
-304
93,5%
40

380
15,0%
368
15,5%
2.502
-293
96,7%
36

21,0%
1,9%-p
46,5%
6,7%-p
3,0%
3,7%
-3,2%-p
12,5%

H1 2019

FY 2018

Mutatie

5.810
4.809
191%
30,4%
354
3.848

5.479
4.478
197%
26,7%
394
3.683

6,0%
7,4%
-6%-p
3,6%-p
-10,0%
4,5%

H1 2019

H1 2018

Mutatie

2,27
0,70
141
141

1,86
0,65
141
141

22,0%
7,7%
-

Nadere toelichting op de tabel
1. Het operationeel resultaat is het resultaat voor belastingen, waarbij gecorrigeerd wordt voor (i)
beleggingsopbrengsten met een incidenteel karakter (waaronder gerealiseerde meerwaarden, bijzondere
waardeverminderingen en (on)gerealiseerde waardemutaties) en (ii) incidentele baten en lasten die geen verband
houden met de reguliere bedrijfsvoering, maar bijvoorbeeld het gevolg zijn van stelselwijzigingen, advieskosten voor
acquisities, reorganisatiekosten, opstartkosten en aandeelhouder gerelateerde kosten.
2. Het operationeel rendement op eigen vermogen wordt berekend door het operationeel resultaat voor belastingen na
aftrek van rente op hybride vermogen en belastingen (belastingtarief: 25%) te delen door het jaarlijkse gemiddelde
eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders na aftrek van de reserve voor ongerealiseerde winsten en verliezen
en het eigen vermogen voor vastgoedontwikkeling (bedrijfsactiviteiten in ‘run-off’) en a.s.r. bank.
3. Exclusief a.s.r. bank en a.s.r. vermogensbeheer.
4. Het operationeel resultaat per aandeel wordt berekend door het operationeel resultaat voor belastingen na aftrek van
rente op hybride vermogen en belastingen (belastingtarief: 25%) te delen door het gewogen gemiddelde aantal
uitstaande aandelen.
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Financiële kalender
Publicaties
19 februari 2020
Jaarcijfers 2019
20 mei 2020
Aandeelhoudersvergadering
26 augustus 2020
Half jaar resultaten 2020

Interim dividend
23 augustus 2019
2 september 2019
3 september 2019
6 september 2019

Aankondiging interim dividend
Ex-interim dividend
Interim dividend record datum
Interim dividendbetaling H1 2019

Op de in dit persbericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast en er heeft geen beperkte beoordeling
door een accountant plaatsgevonden.
Voor het officiële en meer uitgebreide Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website
www.asrnederland.nl.

Media Relaties
Rosanne de Boer
T: +31 (0)6 2279 0974
E: rosanne.de.boer@asr.nl
www.asrnederland.nl

Investor Relations
T: +31 (0)30 – 257 8600
E: ir@asr.nl
www.asrnl.com

++++++++++++++++++

Over a.s.r.
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op
het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten en MKB. Daarnaast is a.s.r. actief als
vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX Index. Kijk
voor meer informatie op www.asrnederland.nl.
Dit persbericht bevat koersgevoelige informatie en dus voorwetenschap in de zin van artikel 7 van de verordening
marktmisbruik.
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Disclaimer
Cautionary note regarding forward-looking statements
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this document of ASR Nederland N.V. and all ASR Nederland N.V.’s legal vehicles
and businesses ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully.
Some of the statements in this document are not (historical) facts, but are ‘forward-looking statements’ ('Statements'). The Statements
are based on our beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that was available to
ASR Nederland at the moment of drafting of the document. The Statements may be identified by words such as ‘expect’, ‘should’,
‘could’, ‘shall’ and similar expressions. The Statements may change as a result of possible events or factors.
ASR Nederland warns that the Statements could entail certain risks and uncertainties, so that the actual results, business, financial
condition, results of operations, liquidity, investments, share price and prospects of ASR Nederland may differ materially from the
Statements.
The actual results of ASR Nederland may differ from the Statements because of: (1) changes in general economic conditions; (2)
changes in the conditions in the markets in which ASR Nederland is engaged; (3) changes in the performance of financial markets in
general; (4) changes in the sales of insurance and/or other financial products; (5) the behaviour of customers, suppliers, investors,
shareholders or competitors; (6) changes in the relationships with principal intermediaries or partnerships or termination of relationships
with principal intermediaries or partnerships; (7) the unavailability and/or unaffordability of reinsurance; (8) deteriorations in the financial
soundness of customers, suppliers or financial institutions, countries/states and/or other counterparties; (9) technological developments;
(10) changes in the implementation or execution of ICT systems or outsourcing; (11) changes in the availability of, or costs associated
with, sources of liquidity; (12) consequences of a potential (partial) termination of the European currency: the euro or the European
Union; (13) changes in the frequency or severity of insured loss events; (14) catastrophes or terrorist-related events; (15) changes
affecting mortality or morbidity levels or trends or changes in longevity; (16) changes in laws or regulations and/or changes in the
interpretation thereof, including without limitation Solvency II, IFRS and taxes; (17) changes in the policies of governments and/or
regulatory or supervisory authorities; (18) changes in ownership that could affect the future availability of net operating loss, net capital
or built-in loss; (19) changes in conclusions with regard to accounting assumptions or methodologies; (20) adverse developments in
legal and other proceedings and/or investigations or sanctions taken by supervisory authorities; (21) risks related to mergers,
acquisitions, or divestments (22) other financial risks such as currency movements, interest rate fluctuations, liquidity, or credit risks and
(23) the other risks and uncertainties detailed in the Risk Factors section contained in recent public disclosures made by ASR
Nederland.
The foregoing list of factors and developments is not exhaustive. Any Statements made by or on behalf of ASR Nederland only refer to
the date of drafting of the document, except as required by applicable law. ASR Nederland disclaims any obligation to update or revise
and publish any expectations, based on new information or otherwise. Neither ASR Nederland nor any of its directors, officers,
employees give any statement, warranty or prediction on the anticipated results as included in the document. The Statements in this
document represent, in each case, only one of multiple possible scenarios and should not be viewed as the most likely or standard
scenario.
All figures in this document are unaudited. Small differences may be included in the tables as a consequence of rounding.
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this document. Nevertheless, information contained
in this document may be incomplete or incorrect. ASR Nederland does not accept liability for any damages resulting from this document
in case the information in this press release is incorrect or incomplete.
This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities.
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