Met achtergestelde leningen (sub debt) voldoet u aan de wettelijke
eisen in het kader van Solvabiliteit II

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft goedkeuring
verleend om achtergestelde leningen (sub debt) aan te
merken als eigen vermogen in het kader van Solvabiliteit II.
Achtergestelde schuld is in veel opzichten te vergelijken met
aandelen maar is lager geprijsd en verschaft de
mogelijkheid om contant geld direct over te boeken naar de
balans van het verzekeringsbedrijf dat de obligaties
uitgeeft. De uitgifte van achtergestelde leningen is
makkelijk en snel. Een simpel schuldbewijs is voldoende.
Met de toepassingsdatum van Solvabiliteit II in het verschiet
neemt de vraag naar achtergestelde schuld aanzienlijk toe.

Simpel en snel

Een sterkere balans en andere voordelen

Flexibiliteit in zorgelijke situaties













Het kapitaal wordt rechtstreeks overgemaakt aan
de verzekeraar
Achtergestelde
leningen
versterken
de
kapitaalpositie van de assuradeur zodat de
bedrijfsactiviteiten kunnen worden uitgebreid
Door de hefboomwerking verbetert het
rendement van het eigen vermogen
Ook hebben de aandeelhouders, door de
toevoeging van achtergestelde leningen aan de
balans, de mogelijkheid om eigen vermogen vrij te
geven of dividenden te stabiliseren
Tier 2 achtergestelde schuld wordt uitgegeven met
een looptijd van minimaal 10 jaar tegen een
vastgestelde couponrente, wat meer zekerheid
verschaft m.b.t. de financieringskosten op de lange
termijn en een betere planning mogelijk maakt
De lening wordt geïnvesteerd met navenant
rendement
en
de
rentebetalingen
zijn
belastingaftrekbaar
De achtergestelde leningen worden niet
afgeschreven vóór de afloopdatum; het volledige
bedrag wordt aangemerkt als eigen vermogen tot
het moment van aflossing









Vergeleken met andere vormen van financiering is
de uitgifte simpel en snel
Het product is overzichtelijk en de opzet van de
schuldbewijzen is eenvoudig; er zijn weinig
restricties en bepalingen
Anders dan bij een aandelenuitgifte is er geen
sprake van kapitaalverwatering voor de
aandeelhouders; de obligaties kennen geen
stemrecht

Achtergestelde schuld kan de financiële zorgen
verlichten van een bedrijf dat onder druk staat.
Er is geen automatisch faillissement. De
couponbetalingen of de aflossingen van de
hoofdsom worden uitgesteld indien het vereiste
solvabiliteitskapitaal minder is dan 100%.

Over Ons
Insurance Regulatory Capital (IRC) levert achtergestelde
leningen als financieringsoplossing voor middelgrote
verzekeraars. IRC en Maiden Holdings zijn een
samenwerking aangegaan om een keur van producten te
kunnen bieden, toegesneden op de financierings- en
risicobeheersbehoeften van verzekeraars.

For more information please contact:
Emma Connolly
Emma.Connolly@insuranceregcap.com
Tel.: +4420 3805 7850
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