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Brussels / Hannover, 20 stycznia 2012 r. 
 

Talanx i KBC osiągnęły porozumienie w sprawie zakupu 

naleŜącej do KBC spółki zaleŜnej WARTA 
 

• WARTA jest drugim co do wielkości ubezpieczycielem w Polsce, którego 

skonsolidowany udział w rynku szacuje się na 8,1% (po 3 kwartałach 2011 r.) 

• Talanx zapłaci 770 mln Euro 

• KBC zwiększy współczynnik adekwatności podstawowych kapitałów własnych  

(tier-1 ratio) o prawie 0,7% 

• TALANX znacznie zwiększy swój udział w polskim rynku 

 

Grupa KBC (KBC) osiągnęła porozumienie z firmą Talanx International AG w sprawie 

sprzedaŜy 100% akcji naleŜącej do KBC polskiej spółki zaleŜnej TUiR WARTA S.A. 

(Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.) za całkowitą kwotę 770 milionów 

Euro, skorygowaną o zmiany w wartości aktywów netto pomiędzy 30 czerwca 2011 r.,  

a datą zamknięcia transakcji. Zamknięcie transakcji wymaga zgody organów 

regulacyjnych, jej ukończenie przewidywane jest w drugiej połowie 2012 roku. 

 

• WARTA jest jednym z największych i najbardziej uznanych towarzystw ubezpieczeniowych  
w Polsce, posiadającym silną pozycję rynkową w segmentach biznesowych i dobrze 
rozpoznawalną markę. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2011 roku WARTA zebrała ponad 
3,6 mld zł (ok. 800 mln Euro) przypisu składki brutto: w tym 1,7 mld zł z działalności majątkowej 
(TUiR WARTA S.A) i 1,9 mld zł. z ubezpieczeń na Ŝycie (TUnś WARTA S.A.) WARTA odnotowała 
zysk netto w wysokości 164 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 roku.  
WARTA ma silną pozycję zarówno w segmencie ubezpieczeń majątkowych – TUiR WARTA S.A. 
jest trzecim graczem na rynku z udziałem rynkowym na poziomie 8,9% po 3 kwartałach 2011 r. jak 
równieŜ w segmencie ubezpieczeń na Ŝycie – TUnś WARTA S.A. zajmuje trzecie miejsce na 
rynku z udziałem rynkowym na poziomie 7,5%. 
Z usług WARTY korzysta 1,5 milionów klientów. Dwie trzecie klientów spółki majątkowej stanowią 

klienci indywidualni, natomiast jedna trzecia to klienci korporacyjni. 

W WARCIE zatrudnionych jest 2765 pracowników, spółka posiada sieć dystrybucji, w skład której 

wchodzi 8 tys. agentów wyłącznych i multiagentów, dostępnych za pośrednictwem 4 tys. agencji  

i około 240 przedstawicielstw. Rozbudowana sieć dystrybucji daje WARCIE znaczącą przewagę 

konkurencyjną na polskim rynku. Spółka posiada szczególnie silną pozycję rynkową w segmencie 

ubezpieczeń morskich i lotniczych. 

Ponadto, WARTA cieszy się silną pozycją finansową: wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności 

na koniec września 2011 r. wyniósł 277,7% w przypadku TUiR WARTA i 322,5% dla  

TUnś WARTA znacznie przewyŜszając wymogi przepisów prawa.  
 

• Aktualna współpraca pomiędzy WARTĄ a Kredyt Bankiem (polska spółka KBC, która jest 
przedmiotem osobnego procesu sprzedaŜy) w zakresie bancassurance, obejmująca dystrybucję 
ubezpieczeń na Ŝycie i produktów majątkowych WARTY za pośrednictwem sieci Kredyt Banku, 
będzie kontynuowana w najbliŜszej przyszłości. 
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• Do tej pory Talanx prowadził swoją działalność w Polsce za pośrednictwem dwóch spółek  
HDI Asekuracja TU S.A. i HDI-Gerling Zycie TU S.A, oferujących ubezpieczenia komunikacyjne, 
od odpowiedzialności cywilnej, majątkowe i Ŝyciowe. W grudniu ubiegłego roku spółki Talanx  
i Meiji Yasuda ogłosiły przejęcie większości udziałów Grupy Europa z siedzibą we Wrocławiu.  
Po zamknięciu dzisiejszej transakcji Talanx będzie drugą największą grupą ubezpieczeniową  
w Polsce (zgodnie z danymi statystycznymi za rok 2010 opublikowanymi przez Komisję Nadzoru 
Finansowego). 
 

Poprzez zakup kolejnej spółki w Polsce Talanx kontynuje realizację swojej strategii zakładającej 

zwiększenie udziału międzynarodowych spółek w portfelu spółki. Rynkami docelowymi Talanx’u 

jest Europa Centralna i Wschodnia oraz Ameryka Łacińska. Długoterminowym celem spółki jest 

zwiększenie zagranicznego udziału przypisu składki z podstawowych linii ubezpieczeń 

(korporacyjne i indywidualne) do połowy całkowitego przypisu składki brutto z podstawowych 

ubezpieczeń. Polska jest jednym z największych rynków ubezpieczeniowych w Europie Centralno- 

Wschodniej i jednocześnie jednym z najistotniejszych rynków pod względem przychodów dla 

Talanx International. Cechy tego rynku wskazują na potencjał dalszego wzrostu.  

 

• Na podstawie danych na dzień 30 września 2011 r., oczekuje się, iŜ transakcja uwolni prawie  
0,7 mld Euro kapitału dla KBC, co skutkować będzie wzrostem współczynnika adekwatności 
podstawowych kapitałów własnych KBC (tier-1 ratio) o niecałe 0,7%. Transakcja będzie miała 
pozytywny wpływ, w wysokości ok. 0,3 mld Euro, na wynik finansowy KBC na czas zamknięcia 
transakcji.  

 
Jan Vanhevel, Prezes Grupy KBC skomentował dzisiejszą transakcję następująco: “Dzisiejsza transakcja 
jest kolejnym waŜnym kamieniem milowym we wdraŜaniu naszej uaktualnionej strategii. Nawet przy 
niezwykle wymagających warunkach makro-ekonomicznych i bardzo niestabilnych okolicznościach udało 
nam się skutecznie przeprowadzić jedną z najwaŜniejszych transakcji sprzedaŜy i otrzymać atrakcyjną 
cenę, skutkującą pozytywnym wpływem na wynik finansowy. SprzedaŜ ta uwalnia równieŜ znaczącą kwotę 
kapitału i wzmacnia Grupę KBC, której działalność koncentruje się na bancassurance i podstawowych 
rynkach - Belgii oraz Europie Centralnej i Wschodniej, a takŜe obniŜonym profilu ryzyka. Ta waŜna 
transakcja podwyŜsza współczynnik adekwatności podstawowych kapitałów własnych KBC (tier-1 ratio)  
o prawie 0,7%.   

Decyzja o sprzedaŜy WARTY była bardzo trudna, szczególnie w świetle rentownego wzrostu spółki  
w ostatnich latach. Całkowicie wierzymy w potencjał WARTY, w profesjonalizm jej pracowników i agentów 
jak równieŜ w ponadprzeciętne usługi, jakie spółka ta świadczy swoim klientom. JednakŜe czasami trzeba 
podejmować trudne decyzje. Dzisiaj mamy przyjemność ogłosić, iŜ znaleźliśmy nowego, stabilnego  
i strategicznego właściciela dla WARTY. Jesteśmy pewni, Ŝe Talanx, jedno z najwaŜniejszych towarzystw 
ubezpieczeniowych w Europie, będzie idealnym partnerem dla WARTY i przyczyni się do zwiększenia i tak 
juŜ imponujących osiągnięć spółki, z korzyścią dla wszystkich jej akcjonariuszy”  

Herbert Haas, Prezes Grupy Talanx skomentował transakcję następująco: “Jest nam niezwykle miło 
powitać WARTĘ jako członka naszej grupy. Zamierzamy zapewnić klientom WARTY ciągłość obsługi na 
najwyŜszym poziomie, świadczoną przez wysoce zmotywowany personel pracujący w nowym  
i obiecującym środowisku. Bardzo się cieszymy na współpracę z obecnym zespołem, który według nas 
wykonuje doskonałą pracę. Planujemy dalsze inwestycje w tę działalność, zachowując kaŜdą ze spółek 
zaleŜnych i wprowadzając dalsze ulepszenia w obsłudze klientów i ofercie produktowej.  

“Poprzez zakup WARTY w większym stopniu uczestniczymy w dalszym rozwoju tego niezwykle 
dynamicznego rynku ubezpieczeniowego. Ponadto, stawiamy decydujący krok w kierunku osiągnięcia 
naszego strategicznego celu w zakresie wzrostu” powiedział Torsten Leue, Członek Zarządu Talanx AG  
i Prezes Talanx International AG. 

Jarosław Parkot, Prezes WARTY, skomentował transakcję następująco: “Zakup WARTY przez Talanx 
International, to dobra wiadomość dla naszej firmy, a takŜe naszych klientów i partnerów biznesowych. 
Transakcja ta znacząco wzmacnia pozycję WARTY na polskim rynku. Jednocześnie nasza firma zyskuje 
profesjonalnego i liczącego się na światowym rynku akcjonariusza, którego doświadczenie, pozycja 
finansowa i wsparcie pozwoli nam na dalszy rozwój i umacnianie pozycji rynkowej WARTY. 

Ubiegłoroczne wyniki WARTY, które z kwartału na kwartał były coraz lepsze, wyraźnie wskazują, Ŝe 
jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, rosnącą szybciej niŜ rynek i zorientowaną na klienta. Naszym 
celem jest kontynuacja tego trendu wspólnie z naszym nowym akcjonariuszem” 
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Informacja dodatkowa na temat spółek 
 
Informacje dot. Grupy Talanx 

 

Z dochodem ze składki na poziomie 23 mld Euro za rok 2010, Grupa Talanx jest trzecią największą grupą 
ubezpieczeniową w Niemczech i jedenastą największą grupą ubezpieczeniową w Europie. Talanx 
prowadzi swoją działalność pod wieloma markami, w skład grupy wchodzą: HDI, HDI-Gerling, Hannover 
Re, jeden z wiodących reasekuratorów, Targo Insurers, PB Insurers, Neue Leben i spółka świadcząca 
usługi finansowe AmpegaGerling. Grupa, mająca swoją główną siedzibę w Hanowerze, działa na terenie 
150 krajów. Agencja ratingowa Standard & Poor's przyznała grupie ubezpieczeniowej Talanx rating siły 
finansowej na poziomie A+/stable (mocny) a Grupie Hannover Re rating na poziomie AA-/stable (bardzo 
mocny). 

 

Informacje dot. WARTY: 
 
WARTA jest jednym z największych i najbardziej uznanych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. 

Spółka jest drugim ubezpieczycielem w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 8.1% (skonsolidowany 

udział spółki majątkowej i Ŝyciowej po 3 kwartałach 2011 r.). 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń i  Reasekuracji WARTA zostało załoŜone w 1920 roku. W roku 2000 KBC 

zostało akcjonariuszem WARTY nabywając 40% jej akcji. Rok później WARTA podpisała z Kredyt 

Bankiem umowę bancassurance, co sprawiło, Ŝe obie spółki zostały pionierami w świadczeniu usług 

bancassurance na polskim rynku. W roku 2006 KBC nabyło 100% akcji spółki. 
 
 
Informacje dot. KBC: 
 

KBC jest zintegrowaną wielokanałową grupą bancassurance, świadczącą swoje usługi głównie klientom 

detalicznym, SME oraz lokalnym klientom z segmentu mid-cap. Działalność KBC jest skoncentrowana na 

rynku macierzystym - Belgii i niektórych krajów Europy Centralnej i Wschodniej (Czechy, Słowacja, 

Bułgaria i Węgry). Grupa KBC obecna jest takŜe w wielu innych krajach i regionach. 

 

KBC oferuje produkty bankowe, ubezpieczeniowe jak równieŜ produkty związane z zarządzaniem 

aktywami i świadczy swoje usługi za pośrednictwem zintegrowanego kanału dystrybucji, składającego się 

z oddziałów, agentów ubezpieczeniowych, brokerów oraz przez Internet.  

 

Główna siedziba KBC mieści się w sercu Europy Brukseli (Belgia). 

Grupa KBC zatrudnia 50 tys. pracowników (z czego niespełna 31 tys. w Centralnej i Wschodniej Europie)  

świadcząc swoje usługi 12 milionom klientów. 

 

Grupa KBC jest notowana jest na Belgijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Euronext w Brukseli 

(symboll “KBC”). 
 
Więcej informacji pod adresem www.kbc.com; lub na stronie www.twitter.com/kbc_group 
 

Kontakt dla prasy: 
 
For KBC Group:  

Viviane Huybrecht, General Manager, Group Communications/Spokesperson, KBC Group 

Tel.: +32 2 429 85 45 pressofficekbc@kbc.be 

 

For Talanx: 
Thomas von Mallinckrodt Tel.: +49 (0) 511-3747-2020 
    E-Mail: thomas.mallinckrodt@talanx.com 
Martin Schrader   Tel.: +49 (0) 511-3747-2749 
    E-Mail: martin.schrader@talanx.com 
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Kontakt dla inwestorów: 
 
Grupa KBC: 
Wim Allegaert, Investor Relations, Grupa KBC 
Tel 32 2 429 40 51   wim.allegaert@kbc.be 
 
Talanx : 
Dr. Wolfram Schmitt  Tel.: +49 (0) 511-3747-2185 
    E-Mail: wolfram.schmitt@talanx.com 

Carsten Werle   Tel.: +49 (0) 511-3747-2231 
    Email: carsten.werle@talanx.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyłączenie/ograniczenie odpowiedzialności Talanx 

Niniejszy komunikat prasowy zawiera przewidywania lub inne stwierdzenia wybiegające w przyszłość oparte na 

aktualnej wiedzy i przypuszczeniach kierownictwa Talanx AG dotyczących przyszłych wydarzeń. Wybiegające w 

przyszłość stwierdzenia odnoszą się do przyszłych wydarzeń i warunków, dlatego teŜ pociągają za sobą nieodłączne 

ryzyka i niepewności. Otoczenie ekonomiczne i inne warunki podlegają bowiem ciągłym zmianom. W związku z czym 

rzeczywisty rozwój i wyniki spółki mogą się znacząco róŜnić od obecnie oczekiwanych w takich własnie 

stwierdzeniach. Spółka nie zakłada obowiązku korygowania lub uaktualniania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących 

się do przyszłości lub informacji zawartych w niniejszym komunikacie.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


