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Hans De Cuyper wordt nieuwe CEO van AG Insurance

AG Insurance

Hans De Cuyper, de huidige Chief Financial Officer van AG Insurance,
wordt op 1 oktober 2015 de nieuwe CEO van AG Insurance. Hij zal in die
functie Antonio Cano vervangen, die bij Ageas benoemd wordt tot Chief
Operating Officer (COO).
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Hans De Cuyper trad, na 13 jaar ervaring in de Belgische verzekeringssector, in
2004 in dienst bij Ageas waar hij verschillende topmanagementfuncties bekleedde
in zijn Aziatische verzekeringsfilialen. Sinds 2013 is hij CFO bij AG Insurance.
Hij is 46 jaar, Belg en actuaris van opleiding.
Antonio Cano wordt als Chief Operating Officer van Ageas, overeenkomstig de
bestaande COO-taken, verantwoordelijk voor de leiding van de vier
bedrijfssegmenten (België, Verenigd Koninkrijk, Continentaal Europa en Azië),
de uitvoering van de strategische agenda en de resultaten binnen deze vier
segmenten, en de optimalisatie van bedrijfsoverschrijdende synergieën en
innovatie.
Het Directiecomité van AG Insurance feliciteert Antonio en Hans van harte met
hun nieuwe functies. Het is ervan overtuigd dat beiden hun ruime ervaring
opgedaan bij AG Insurance en Ageas zullen aanwenden om AG Insurance verder
uit te bouwen als markleider en referentie in de Belgische verzekeringssector.
Voor meer inlichtingen, contacteer:
Gerrit Feyaerts - Press relations AG Insurance
Tel : 02/664.09.61 - GSM : 0486/38.86.24
e-mail : gerrit.feyaerts@aginsurance.be

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.
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