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ONELIFE MAAKT STERKE FINANCIËLE PRESTATIES OVER 2017 BEKEND
EN ZET DAARMEE ZIJN AMBITIES VOORT
LUXEMBURG, 11 juni 2018 – The OneLife Company S.A. (OneLife) en zijn moedermaatschappij, The OneLife
Holding Sàrl, hebben hun jaarverslag en jaarrekeningen gepubliceerd en bevestigen daarmee dat 2017 een
jaar was waarin aanzienlijk wat vooruitgang werd geboekt.
In termen van financiële prestaties noteert OneLife een incasso van 506 miljoen EUR aan nieuwe premies
(+40% in vergelijking met 2016), wat het globale vermogen onder beheer van de onderneming op 5,2 miljard
EUR brengt.
De onderneming boekt een winst van 5,9 miljoen EUR in 2017 (+34% in vergelijking met 2016).
Ten slotte behield de onderneming haar kapitaalniveau in heel 2017 op een niveau dat in overeenstemming
is met het kapitaalbeheerbeleid en ver boven de wettelijke vereisten zit. Per 31 december 2017 bedroeg de
Solvabiliteit II-ratio van de onderneming 163%.
Financieel directeur Cédric Lootvoet zei hierover: “Wij zijn bijzonder verheugd dat we in 2017 een positieve
ontwikkeling zien van alle financiële indicatoren, met hogere premies, een hogere nettowinst, een
geconsolideerde solvabiliteitspositie, verdere diversificatie van de beleggingen van de onderneming en een
rendement boven de Luxemburgse benchmarks. Die resultaten werden mogelijk gemaakt dankzij het
uitzonderlijke engagement van onze teams, die erin geslaagd zijn de onderneming te hervormen en
ondertussen haar prestaties te verbeteren!”
Deze prestaties zijn het resultaat van een strategie die in 2016 werd geïmplementeerd en is opgebouwd rond
productverbetering, talentacquisitie, geografische diversificatie en digitale transformatie.
−

OneLife heeft zijn bestaande productengamma aanzienlijk verbeterd om in te spelen op de behoeften
van zijn partners en hun klanten. Zo werden er in bijna alle kernmarkten vermogens(levensverzekeringen), kapitalisatie- en pensioencontracten ter beschikking gesteld.

−

OneLife is zich bewust van de voortdurende veranderingen in de regelgeving en het feit dat
vermogende klanten op zoek zijn naar steeds verfijndere, solide oplossingen op maat. Daarom
versterkt het zijn team met nieuwe medewerkers op een aantal sleutelposities in de afdelingen
Verkoop, Vermogensstructurering, Niet-Traditionele Activa en Klantenservices.

−

De Groep bevestigt niet alleen zijn leiderspositie op de Belgische markt; dankzij nieuwe producten en
een team van experts heeft hij ook zijn bereik in andere kernmarkten opgevoerd, zoals Frankrijk,
Luxemburg en Scandinavië, en ontwikkelt hij zich verder in het VK, evenals in zijn nieuwste regio's:
het Iberisch Schiereiland en Latijns-Amerika.

−

Terwijl OneLife zijn IT-platform verder consolideert, heeft het een aantal essentiele digitale
initiatieven ingevoerd om de klantenervaring te verbeteren, zoals de OneLife OneApp voor alle
partners en klanten in zijn kernmarkten en de B2B-gegevensuitwisselings- en -bundelingsdiensten
op de Franse en de Belgische markt.

Chief executive officer Antonio Corpas: “De aanzienlijke investeringen die we de voorbije jaren in alle
segmenten van onze activiteiten hebben gedaan, beginnen vruchten af te werpen en wij noteerden voor 2017
sterke financiële prestaties. Wij zijn nu goed gepositioneerd om onze ambities na te streven en blijven onze
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gewaardeerde partners en klanten van dienst zijn door de klantenervaring te verbeteren door een combinatie
van onze beste digitale capaciteiten en menselijke expertise.”
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About OneLife
OneLife exists to overturn conventional attitudes to life assurance. As a specialist in this area with over 25
years’ experience, we develop cross-border financial planning solutions for Ultra High Net Worth, High Net
Worth, and High Affluent clients across Europe and beyond.
Whether it’s a question of long-term savings, inheritance planning, or simply understanding how to better
manage your wealth, we are dedicated to providing sophisticated, compliant and innovative solutions that are
crafted to suit each individual and their evolving needs.
Together with a solid network of select partners — including private banks, family offices and independent
financial advisers — our dynamic team of international experts offer a fresh approach that helps understand
and anticipate the needs of wealthy clients in a world of change.
With more than €5bn in assets under management, OneLife is owned by J.C. Flowers & Co — one of the
leading investment firms in the international finance industry.
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