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a.s.r. publiceert Geïntegreerd Jaarverslag 2018 
 
 
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) publiceert vandaag haar jaarverslag 2018. Het geïntegreerde verslag biedt een 
overzicht van de financiële en niet-financiële prestaties in 2018.  

 
CEO Jos Baeten: ‘a.s.r. heeft een sterk 2018 achter de rug. We laten zien dat a.s.r. in staat is om een goede 
financiële performance te koppelen aan groei en duurzame ontwikkeling. Al onze doelstellingen voor de periode 
2016 – 2018 zijn gerealiseerd. Voor de komende jaren, 2019 – 2021, hebben we ambitieuze nieuwe 
doelstellingen geformuleerd. Door de goede financiële resultaten ligt het voorgestelde dividend over 2018 6,7% 
hoger dan het over 2017 betaalde dividend.’ 
 
Ook in 2018 heeft a.s.r. zich actief ingezet voor verbetering van de dienstverlening aan klanten. Met transparante 
en begrijpelijke communicatie worden klanten steeds beter geïnformeerd. Nieuwe producten die aansluiten op de 
veranderende wereld, helpen hen bij het vinden van de best passende oplossingen. Klanten waarderen de 
inspanningen van a.s.r. met een stijgende Net Promoter Score. Ook de reputatie van a.s.r. ontwikkelt zich 
positief. 

a.s.r. wil een vooraanstaande rol spelen op het gebied van duurzaam ondernemen in de financiële sector, onder 
meer als belegger. Daartoe heeft a.s.r. in 2018 haar duurzaam beleggingsbeleid verder uitgebreid, waarbij naast 
milieuaspecten ook rekening gehouden wordt met sociale issues. Op basis van een uitgebreid screeningsbeleid 
worden investeringen beoordeeld en geselecteerd.  

In het jaarverslag geeft a.s.r. aan de hand van een uitgebreid waardecreatiemodel een geïntegreerd beeld van de 
behaalde resultaten, de manier waarop die zijn gerealiseerd en hoe a.s.r. bijdraagt aan het realiseren van de door 
de United Nations gestelde Sustainable Development Goals.  
 
Naast het jaarverslag publiceert a.s.r. vandaag ook het SFCR 2018, SFCR-Disclosure (QRT) en het a.s.r. 
jaarmagazine. Alle documenten zijn te downloaden op www.asrnederland.nl  

 

Media Relaties Investor Relations 

Rosanne de Boer, T: +31 (0)6 2279 0974 T: +31 (0)30 – 257 8600 

E: rosanne.de.boer@asr.nl E: ir@asr.nl 

www.asrnederland.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. 
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Disclaimer 
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles and 

businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully. 
  

ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is 
possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may also 

be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that was 
available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information could entail 

certain risks and uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made by ASR 
Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. ASR Nederland 

does not accept liability for any damages resulting from this press release in case the information in this press release is 
incorrect or incomplete. 
 


