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Atradius is de op een na grootste kredietverzekeraar ter wereld 
en is met mondiale aanwezigheid in meer dan 50 landen 
wereldwijd leider in het aanbod van deze diensten aan 
multinationals. 

 

Atradius N.V. 

Een bedrijf gespecialiseerd in kredietverzekering 

Op een na grootste kredietverzekeraar in de wereld 

Toonaangevende wereldwijde aanbieder voor 
kredietverzekeringsoplossingen voor multinationals 

Meer dan 90 jaar ervaring in de kredietverzekeringssector 

160 kantoren in meer dan 50 landen over de hele wereld 

3.700 medewerkers 

Jaarinkomen: EUR 1,8 miljard 

A.M. Best Rating ‘A’ (Excellent) 

Moody’s Rating ‘A3’ 

Toegang tot kredietinformatie over 240 miljoen bedrijven 
wereldwijd 
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De financiële situatie van Atradius 
 
Atradius en zijn hoofdaandeelhouder GCO zijn 
beide financieel sterke en goed gekapitaliseerde 
bedrijven met een wettelijk solvabiliteitskapitaal 
dat aanzienlijk hoger ligt dan de huidige 
wettelijke vereisten. De winsten van Atradius zijn 
in de afgelopen jaren ondersteund door een 
gestage groei van de inkomsten, een vrij lage 
schadequote en solide kostenbeheersing.  

De financiële situatie van Atradius is blijven 
verbeteren met een toename van de winst van 
18,8% van EUR 178 miljoen in 2015 tot EUR 212 
miljoen in 2016. Daarnaast staat ons eigen 
vermogen op een historisch hoogtepunt en is de 
wettelijke kapitaalsvereiste1 ongeveer twee keer 
hoger dan het bedrag dat vereist is volgens de 
standaardformule onder Solvency II. 

Beleggingen 
 EUR 2.280 miljoen 
 

Toezicht 
De belangrijkste gereguleerde entiteiten van 
Atradius staan onder toezicht van diverse 
toezichthouders, waaronder Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones (ES), de Central 
Bank of Ireland (IE), Maryland Insurance 
Administration (VS) en Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (MX). 

1 De Solvency II ratio op het niveau van GCO wordt geschat rond 200% 
(standaardformule) per jaareinde 2016 (jaareinde 2015: 194%) 

 

 
 



De sterke kapitaalpositie van Atradius 
Het EUR 1,6 miljard eigen vermogen van Atradius is sinds 2009 organisch gegroeid. 
 

 
 
Een liquide en conservatieve beleggingsportefeuille 
 De totale beleggingsportefeuille aan het einde van 2016 bedroeg EUR 2,3 miljard 
 Geen directe beleggingen in overheidsobligaties van landen uit de eurozone met een S&P 

notering die lager is dan ‘A-‘ (bijvoorbeeld Spanje, Italië, Griekenland, Portugal 
en Ierland) 

 
Sterk herverzekeringspanel 
Atradius wordt gesteund door een sterk gediversifieerde groep van  21 herverzekeraars, die 
allemaal een notering van ‘A-‘ of hoger hebben van S&P en/of ‘A-‘ of hoger van A.M. Best. Ze 
bieden een aanzienlijke herverzekeringscapaciteit.  

De financiële situatie van GCO 
Grupo Catalana Occidente is een verzekeringsmaatschappij die een leidende positie heeft in 
Spanje. Als grootste aandeelhouder van Atradius is het tevens de op een na grootste partij in de 
wereldwijde kredietverzekeringsmarkt. In de afgelopen tien jaar heeft de groep een 
opmerkelijke verbetering voor al haar cijfers laten zien, dankzij een duurzame winstgevende 
groei. In 2016 behaalde GCO een omzet van EUR 4.236 miljoen en een netto resultaat 
aantoonbaar aan de aandeelhouders van EUR 324,5 miljoen. Het langetermijnkapitaal (tegen 
marktwaarde) bedroeg EUR 3.509 miljoen en de waarden die dienen tot dekking van de 
technische voorzieningen bedroeg ongeveer 200%. Financiële middelen in beheer bedroegen 
EUR 11.627 miljoen.  

De aandelen van het bedrijf worden verhandeld op de Spaanse aandelenbeurs als onderdeel 
van de Ibex Medium Cap. Grupo Catalana Occidente staat onder toezicht van de Dirreción 
General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS).  
 DGS is de Spaanse toezichthouder voor de verzekeringsindustrie die de belangen van de 

verzekeringsnemers van Grupo Catalana Occidente beschermt 
 Solvabiliteitskapitaal is ‘best in class’ 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

_____________________________________________________ 
 

De verzekeringsdekking binnen de Atradius Groep wordt geboden door Atradius Crédito y Caución S.A de 
Seguros y Reaseguros, Atradius Trade Credit Insurance, Inc., waarnaar omwille van promotiedoeleinden wordt 
verwezen met de naam Atradius. De exacte dekking hangt af van de algemene voorwaarden van de specifieke 
verzekeringspolis. Deze verklaring heeft een louter informatief karakter. Atradius sluit uitdrukkelijk elke 
aansprakelijkheid of waarborg uit, zowel expliciet als impliciet.  
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Neem voor meer informatie 
contact op met: 
 
Atradius 
David Ricardostraat 1 
1066 JS Amsterdam, Postbus 8982 
1006 JD Amsterdam, Nederland 
Tel: +31 20 553 9111 
Fax: +31 20 553 2811 
E-mail: info@atradius.com 
www.atradius.com 
 

Evolutie eigen vermogen (in miljoenen EUR) 


