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Brussel, 25 juni 2015

AG Insurance benoemt een nieuwe CFO en een nieuwe
directeur Broker Channel & Non-life Development
Wim Guilliams wordt op 1 oktober 2015 de nieuwe CFO, ter vervanging van
Hans De Cuyper die – zoals eerder meegedeeld - op die datum CEO van
AG Insurance wordt.
Edwin Klaps wordt op 1 september 2015 directeur Broker Channel & Non-life
Development. Hij volgt in die functie Philippe Landrain op, die voor Ageas de
ontwikkeling en versterking van de Non-life activiteiten zal ondersteunen.
Wim Guilliams (42) wordt op 1 oktober Chief Financial Officer. Wim heeft al 20 jaar
ervaring in de verzekeringssector, zowel in België (KBC, ING Insurance) als de voorbije
jaren in verzekeringsmaatschappijen in Tsjechië, Bulgarije en Hongarije. In dat laatste
land is hij sinds 2013 CEO van de verzekeringsmaatschappij K & H Insurance Co.
Wim is economist van opleiding en houder van een postgraduaat Beheer van financiële
risico’s en een Master in Business Administration.
Edwin Klaps (48) startte zijn carrière bij AG Insurance in 1992 en heeft reeds
verschillende managementfuncties uitgeoefend, o.a. als directeur Claims Non-life en
directeur Development Non-life. Vandaag is Edwin directeur Business Development.
Hij bezit een diploma burgerlijk ingenieur computerwetenschappen, een postgraduaat
Bedrijfsbeheer en een Master in Business Administration.
CEO Antonio Cano: “Ik twijfel er niet aan dat Edwin, met zijn ruime ervaring in Non-life,
de verdere groei van AG Insurance in het algemeen en deze van de Non-life activiteiten in
het bijzonder zal kunnen bewerkstelligen.”
Vanaf 1 september 2015 zal Philippe Landrain Ageas ondersteunen in de ontwikkeling
en versterking van de Non-life activiteiten.
CEO Antonio Cano: “Door zijn competenties en jarenlange ervaring in dit domein, zal
Philippe van enorme waarde zijn om de ambities van Ageas in Non-life te helpen
realiseren. Namens heel AG Insurance sta ik erop hem uitdrukkelijk te bedanken voor zijn
jarenlange inzet, professionalisme en engagement voor ons bedrijf.”
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Met een globaal marktaandeel van 21,6 % eind 2014 (27,7 % in levensverzekeringen en 16,5 % in verzekeringen NietLeven) is AG Insurance marktleider op de Belgische verzekeringsmarkt. AG Insurance verdeelt zijn producten via
verschillende kanalen, zodat elke klant op de hem passende manier bediend wordt: via onafhankelijke
verzekeringsmakelaars en Fintro-agenten, via de kantoren van BNP Paribas Fortis en bpost bank en via
groepsverzekeringen voor grote ondernemingen. AG Insurance telt meer dan 4.400 gespecialiseerde medewerkers. Voor
meer info, raadpleeg www.aginsurance.be.

