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Praktische details over de Fortisschikking 

Na de verbindendverklaring van de Fortisschikking door het Gerechtshof Amsterdam die 
afgelopen vrijdag 13 juli 2018 werd bekendgemaakt, informeert Ageas over de praktische 
details en de stappen die In aanmerking komende Aandeelhouders moeten ondernemen. 

De kennisgeving van de verbindendverklaring zal worden verstuurd aan alle bekende In aanmerking 

komende Aandeelhouders. Daarnaast zal de kennisgeving op vrijdag 27 juli 2018 worden gepubliceerd in 

diverse dagbladen in België en Nederland, op de website FORsettlement.com en op de website van Ageas.  

Claims administrator  

Stichting FORsettlement heeft Computershare Investor Services plc aangesteld om op te treden als 

onafhankelijke claims administrator die het claimproces beheert.  

Stappen die In aanmerking komende Aandeelhouders moeten ondernemen 

Het claimformulier om vergoeding aan te vragen op grond van de schikkingsovereenkomst is vanaf vrijdag 

27 juli 2018 beschikbaar via FORsettlement.com. Om vergoeding aan te vragen, moet een In aanmerking 

komende Aandeelhouder uiterlijk ongeveer een jaar daarna een claimformulier met ondersteunende 

bewijsstukken bij de claims administrator indienen, d.w.z. uiterlijk op zondag 28 juli 2019. 

In aanmerking komende Aandeelhouders die uiterlijk op maandag 31 december 2018 een volledig 

claimdossier met alle noodzakelijke bewijsstukken indienen, hebben recht op een vervroegde uitkering van 

70% van hun compensatie. 

Als gevolg van de publicatie van de kennisgeving van de verbindendverklaring op 27 juli 2018, eindigt de 

opt-out periode van vijf (5) maanden die het Gerechtshof heeft bepaald op maandag 31 december 2018. De 

kennisgeving geeft aan hoe en tot wanneer In aanmerking komende Aandeelhouders die niet door de 

Fortisschikking wensen gebonden te zijn, gedurende deze periode kunnen kiezen om niet deel te nemen 

aan de schikking. Ageas behoudt zich het recht voor om de Fortisschikking te beëindigen indien de opt-outs 

een bedrag vertegenwoordigen dat hoger ligt dan 5% van het schikkingsbedrag van 1,3 miljard EUR.  

Voor alle relevante informatie over de schikking en nadere berichten over de timing verwijzen we naar de 

specifieke website FORsettlement.com. Alle vragen over deze schikking kunnen ook worden verstuurd naar: 

forsettlement@computershare.com. 

 

 

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. De onderneming biedt zowel particulieren 

als zakelijke klanten Levens- en Niet-levensverzekeringen die zijn ontworpen om aan hun specifieke behoeften te voldoen. Vandaag én in de 

toekomst. Als een van de grotere Europese verzekeraars richt Ageas zich op Europa en Azië, de twee werelddelen die samen het belangrijkste 

deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt uitmaken. Ageas is succesvol actief in verzekeringsactiviteiten in België, het VK, Luxemburg, Frankrijk, 

Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen via een combinatie van 100% 

dochterondernemingen en langetermijnpartnerschappen met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. In de landen waar Ageas 

actief is, behoort deze tot de marktleiders. De onderneming heeft een personeelsbestand van meer dan 50.000 mensen en rapporteerde in 2017 

een jaarlijks premie-inkomen van bijna EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%). 
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