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INTEGRALE 

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht 

[in vereffening op 17 december 2021 om 18.00 uur]. 

Place Saint Jacques 11/149 

4000 Luik 

RPM (Luik): 0221.518.504 

PERSBERICHT 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

17 december 2021, 17:45 

INGEVOLGE DE OVERDRACHT VAN DE VERZEKERINGSPORTEFEUILLE EN DE ONDERLIGGENDE 

ACTIVA VAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ INTEGRALE S.A./N.V. HEEFT DE NATIONALE 

BANK VAN BELGIË OP 16 DECEMBER 2021 BESLIST OM DE VERZEKERINGSVERGUNNINGEN VAN 

INTEGRALE S.A./N.V. VOOR DE TAKKEN 23 EN 27 IN TE TREKKEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 

517, § 1, 8° VAN DE WET OP HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE VERZEKERINGS- OF 

HERVERZEKERINGSONDERNEMINGEN, WAT DE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR 

VEREFFENING TOT GEVOLG HEEFT, MET INGANG VAN 17 DECEMBER 2021 OM 18.00 UUR.   

1. Na haar persbericht van 15 december 2021 en de overdracht door Integrale S.A./N.V. (hierna de 

"Vennootschap" of "Integrale") van haar volledige verzekeringsportefeuille en onderliggende activa 

aan Monument Assurance Belgium NV ("Monument Assurance Belgium"), een 

dochteronderneming van de verzekerings- en herverzekeringsgroep MonumentRe, kondigt Integrale 

aan dat de Nationale Bank van België op 16 december 2021 heeft beslist om de 

verzekeringsvergunningen voor de takken 23 en 27 van de Vennootschap in te trekken met ingang van 

17 december 2021 om 18 uur.  

Dit besluit is gebaseerd op de vaststelling door de prudentiële toezichthouder dat de vennootschap, na 

de uitvoering van de overeenkomst tot overdracht van alle verzekeringsactiviteiten van Integrale aan 

Monument Assurance Belgium, geen verzekeringsactiviteiten meer uitoefent en niet meer voldoet aan 

de voorwaarden voor de verlening van een vergunning als verzekeringsonderneming. 

Volgens de Nationale Bank van België blijkt uit de uitvoering van de koopovereenkomst dat:  
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- alle verzekeringsactiviteiten van Integrale, en bijgevolg de activa en passiva die rechtstreeks 

verband houden met die activiteiten, werden overgedragen, met dien verstande dat bepaalde zeer 

beperkte activa na de uitvoering van de koopovereenkomst bij Integrale bleven; en 

- de voor de uitoefening van de verzekeringsactiviteit noodzakelijke beheersstructuur - met 

inbegrip van personeel, financiële middelen en IT- en beheersinfrastructuur - is eveneens 

overgedragen. 

Volgens de Nationale Bank van België voldoet Integrale niet langer aan de vergunningsvoorwaarden 

die vereist zijn krachtens de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de 

verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (hierna de "Wet op het verzekeringstoezicht"), in 

het bijzonder de artikelen 37 en 42 daarvan. 

Gelet op het voorgaande heeft de Nationale Bank van België beslist om, overeenkomstig artikel 517, 

§1, 8° van de Wet op het verzekeringstoezicht, de vergunningen voor de takken 23 en 27 van Integrale 

in te trekken met ingang van 17 december 2021 om 18.00 uur. 

Deze intrekking heeft, in toepassing van artikel 542 van de Wet op het verzekeringstoezicht, de 

ontbinding van rechtswege en de vereffening van de naamloze vennootschap Integrale tot gevolg met 

ingang van 17 december om 18.00 uur. 

Met het oog op de vereffeningsprocedure van Integrale heeft het college van voorlopige bestuurders 

beslist om een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Integrale bijeen te 

roepen op 12 januari 2022 om 10.30 uur in de Arianelaan 5, 1200 Brussel, teneinde overeenkomstig 

het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten van Integrale de benoeming van 

een of meerdere vereffenaars mogelijk te maken. 

2. Aangezien zij niet langer erkend is als verzekeringsmaatschappij, zal Integrale S.A./N.V. niet 

langer onderworpen zijn aan het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België vanaf vrijdag 

17 december 2021 om 18.00 uur. De Nationale Bank van België heeft derhalve met ingang van 

hetzelfde tijdstip een einde gemaakt aan de opdracht van het college van voorlopige bestuurders dat 

zij had aangesteld.   

3. Overeenkomstig artikel 517, §1, 2°, eerste lid van de Wet op het verzekeringstoezicht wordt het 

besluit tot beëindiging van de opdracht van het college van voorlopige bestuurders op initiatief van de 

Nationale Bank van België bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, tegelijk met de bekendmaking 

op de website van de Bank van het verlies van de vergunning van Integrale als 

verzekeringsonderneming. 

OVER DE ONDERNEMING 

Integrale S.A./N.V. is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht die op 18 december 2014 

achtergestelde obligaties heeft uitgegeven voor een totaal uitstaand bedrag van EUR 76.900.000 dat 

op de datum van dit document nog steeds uitstaat, met een vaste rentevoet van 6,25%, en vervalt op 

31 januari 2025. Deze achtergestelde obligaties werden toegelaten tot de handel op de 
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gereglementeerde markt van Euronext Brussels onder de ISIN-code BE0002220862. De notering op 

Euronext Brussel werd op 15 december 2021 op verzoek van Integrale opgeschort in afwachting van 

de publicatie van persberichten. 

CONTACT  

Zetel: Place Saint Jacques 11, 149, 4000 Luik  

E-mail : investors@integrale.be  

Website: www.integraleinvestors.be/fr/investisseurs en www.integraleinvestors.be/nl/investeerders 
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