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Persbericht 
 
 
Barmenia versterkt samenwerking met PrismaLife 

 Barmenia verhoogt aandelenbelang in PrismaLife naar 75 procent 
 Zorgen voor een duurzame groeikoers voor beide ondernemingen 
 Toenemend belang van ESG-thema’s 

 

Wuppertal / Ruggell, 3 februari 2023 - De Barmenia verzekeringsgroep versterkt haar 
samenwerking met PrismaLife AG door nog eens 50 procent van de aandelen van de 
Liechtensteinse levensverzekeraar te verwerven. Na de participatie van 25 procent in 2021 
heeft Barmenia nu in totaal 75 procent in handen.  
 
Andreas Eurich, CEO van Barmenia Versicherungen: “We zijn blij dat we de eerdere succesvolle 
samenwerking verder kunnen intensiveren en dat beide bedrijven toekomstig kunnen 
profiteren van synergie-effecten. De expertise van PrismaLife in het internationale aanbod van 
unit-linked levensverzekeringsproducten zal ons op lange termijn slagvaardiger maken.” 
 
Voor de Liechtensteinse levensverzekeraar biedt de samenwerking ook mogelijkheden om de 
distributie van PrismaLife-producten via Barmenia verder te ontwikkelen.  
 
Duurzame investeringen zijn de toekomst 
Beide partners delen het feit dat ze duurzaamheid hebben gedefinieerd als een centrale pijler 
van hun bedrijfsstrategie en veel belang hechten aan de drie gebieden Environment, Social 
and Governance (ESG). Barmenia en PrismaLife zien duurzaam beleggen als het werkterrein 
van de toekomst en bieden hun klanten een ruime keuze aan duurzame producten en 
duurzaamheidsfondsen. 
 
Holger Beitz, CEO van PrismaLife, legt uit: "In de financiële wereld wordt het onderwerp 
duurzaamheid steeds belangrijker. Als bedrijf dat verantwoordelijk handelt en zich richt op 
het principe van duurzame actiedoelen, is de verdieping van het partnerschap met Barmenia 
voor ons een aanwinst. Wij kunnen de steeds complexere ESG-regelgeving samen efficiënter 
analyseren en uitvoeren.” 
 
Het hele project is nog onderhevig aan goedkeuring door de toezichthoudende autoriteiten. 
 
Over Barmenia  
Barmenia is een onafhankelijke verzekeringsgroep met hoofdkantoor in Wuppertal, Duitsland. De groep omvat 
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG, Barmenia Lebensversicherung a. G. en Barmenia Krankenversicherung AG. 
Het leidende bedrijf is een onderlinge verzekeringsmaatschappij, Barmenia Versicherungen a. G. In heel Duitsland 
hadden de drie bedrijven in 2021 ongeveer 4.300 mensen in dienst. De door de groep aangeboden 
productportefeuille strekt van ziektekosten- en levensverzekeringen over ongevallen- en autoverzekeringen tot 
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aansprakelijkheids- en schadeverzekeringen. 
 
Meer informatie op: www.barmenia.de. 
 
Over PrismaLife  
PrismaLife AG is de toonaangevende pensioenspecialist in Liechtenstein voor duurzame vermogensopbouw, 
gevestigd in Ruggell. De onderneming beheert voor ongeveer 1,5 miljard euro aan activa van cliënten. De 
beleggingen in de cover pool zijn duurzaam georiënteerd. PrismaLife biedt haar klanten ook talrijke 
fondsoplossingen met een duurzame oriëntatie. Nadere informatie is beschikbaar op: www.prismalife.com 
 
Perscontact Barmenia  
Martina Cohrs 
Hoofd pers en personeel van de raad van bestuur 
Telefoon +49 202 438-2834 
Mobiel +49 177 4025350 
martina.cohrs@barmenia.de 
 
Perscontact PrismaLife  
Dr. Hubert Becker 
Instinctif Partners 
Telefoon +49 221 42075-24 
hubert.becker@instinctif.com 
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