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Betreft : fusie tussen Atradius Credit Insurance N.V. en Compañía Española de Seguros y Reaseguros 

de Crédito y Caución, S.A., en naamsverandering in  Atradius Crédito y Caución S.A. de 

Seguros y Reaseguros 

 

 

 

 

Beste partner,  

 

 

De groep Atradius telt onder zijn filialen twee kredietverzekeringsbedrijven - een in Spanje en een in 

Nederland - die in handen zijn van Atradius Insurance Holding N.V., de internationale holding  van  

onze kredietverzekerings -  en borgtochtactiviteiten. 

 

Met het oog op vereenvoudiging, teneinde slechts één regulator te hebben voor de verzekeringstak en 

aldus de ingewikkelde reglementeringen en bestuursregels die voortvloeien uit het bestaan van twee 

bedrijven op te heffen, is beslist om de twee kredietverzekeringsbedrijven samen te voegen. Het 

betreft Atradius Credit Insurance N.V. (Nederland), en Compañía Española de Seguros y Reaseguros de 

Crédito y Caución, S.A. (Spanje). 

 

De fusie moet worden goedgekeurd door de verschillende regulatoren, en ze zou op 30 december 

2016 moeten zijn afgerond. Dit heeft geen enkele impact op ons business model noch op de financiële 

slagkracht van de groep Atradius. De Atradius holding geniet een “A (excellent) outlook stable” rating 

bij A.M. Best en “A3 outlook stable” bij Moody’s. Deze twee ratingagentschappen hebben ons 

bevestigd dat de fusie onze rating niet zal wijzigen. 

 

Het betreft een louter juridische wijziging die geen enkele verandering zal teweeg brengen in onze 

onderlinge relatie. Door deze fusie zal uw contract met Atradius Credit Insurance N.V automatisch 

overgezet worden naar de nieuwe entiteit, Atradius Crédito y Caución S.A de Seguros y Reaseguros en 

zal de overeenkomst volgens de huidige afspraken en voorwaarden blijven lopen. 

 

Er zullen echter wel enkele administratieve aanpassingen van uw kant nodig zijn. Wanneer in uw 

documenten of rappelbrieven de naam van onze maatschappij wordt vermeld, dan dient deze te 

worden gewijzigd.  

 

…/… 

 

 

 



 

Hieronder vindt u de gedetailleerde informatie van wat na de fusie, vanaf 31/12/2016, in werking 

treedt : 

 

 

Maatschappelijke naam  Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros 

Handelsbenaming  Atradius 

BTW nummer  BE 0661 624 528 

Adres België avenue Prince de Liège 78, 5100 Namur 

Hoofdzetel  Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid (Spanje) 

Handelregister  Madrid: M-171.144 

 

Als u een idee wenst van de structuur van de Atradius groep voor en na de fusie, kan u onze website 

raadplegen op volgend adres : https://atradius.be/nl/artikel/onze-organisatiestructuur.html  

 

Aarzel niet om voor bijkomende informatie contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon 

die volledig tot uw beschikking staat.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

     

 

 

Martine Coppée      Leon Isebaert 

Head of Sales, Marketing    Executive Manager 

& Customer Management 

 

 

 


