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 2018يوليو  16باريس، 

 انتشارها العالمي  عززت "أكسا ليابيليتيز مانيجرز"
 اإلمارات إلعادة التأمين التكافلي شركة الحصة األكبر في االستحواذ علىاإلعالن عن ب

 

 

 

 

صفقة االستحواذ على الحصة األكبر في شركة  إتمامهااذ واإلدارة، هذا اليوم عن أكسا ليابيليتيز مانيجرز"؛ الشركة المتخصصة في عمليات االستحو "أعلنت شركة 
. مركز دبي المالي العالمي والتي تزاول نشاطها من الشركات العالمية المستقلة في مجال إعادة التأمين التكافلي كبرىالتي تعد من و  التكافلي" اإلمارات إلعادة التأمين"
ية، الهندشبه القارة  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا و من األخطار المكتتبة من مليون دوالر أمريكي 69الخاص بهذه الشركة ت بلغ إجمالي اإلحتياطياقد و 

  ة.البحري اتالطاقة والتأمينالبترول و والحوادث و  مركباتالممتلكات والالمتعلقة ب األخطار على والموزعة
 
 ."أكسا ليابيليتيز مانيجرز"تم من خالل األداة االستثمارية لشركة توس ،(DFSA) دبي للخدمات الماليةلموافقة سلطة  ستخضع هذه الصفقة 
 

صفقتها التاسعة عشر لالستحواذ في  اليوموقد وقعت  . دارة التزامات "أكسا" إلعادة تأمينات أخطار غير الحياةإل 2001في عام  "أكسا ليابيليتيز مانيجرز" تأسست
الُمدارة من ِقبلها  تزاماتاال إتمامحاليًا على تعجيل  "أكسا ليابيليتيز مانيجرز"إستراتيجية  تمركزصفقتها األولى من نوعها مع شركة إماراتية. تهي و  السوق الخارجي

دارة اإللتزامات. لمي في مجالعلى الصعيد العا ثاليتؤكد الشركة مكانتها بوصفها الشريك المل، "أكسا" غير تابعة لشركة جديدةاالستحواذ على محافظ كذلك و   حيازة وا 
 
واستكمال عملية االستحواذ على توسع الشركة وتتطورها بمواصلة "أكسا ليابيليتيز مانيجرز"، سيلفين فيليروي دي جالهو، عن سعادته عبر الرئيس التنفيذي لشركة قد و 

التكيف مع األسواق الجديدة واألنواع المختلفة من األعمال، و  االستجابة على قدرة الشركة  تظهر  . وأضاف بأن هذه الصفقة "اإلمارات إلعادة التأمين التكافليشركة "
 تضاعف رغبة الشركة بإجراء المزيد من الصفقات. وكما وتمهد الطريق للمزيد من عمليات االستحواذ 

 
حققت التي و "أكسا ليابيليتيز مانيجرز" ، جوناثان سيمينو، عن سعادته بإتمام هذه الصفقة مع "اإلمارات إلعادة التأمين التكافلي" كما عبر رئيس مجلس إدارة شركة

 "التكافلي التأمين إلعادة اإلمارات" مّكن  شركةالعمل مع شركة مهنية رائدة مثل "أكسا ليابيليتيز مانيجرز"  وقد أوضح أن. نتائج إيجابية ألصحاب المصلحة المعنيين
 .العمالء بتوفير مخرج منظم للمساهمين مع ضمان استمرارية خدمةمن تحقيق أهدافها 

  

الشركات العالمية  كبرىالتأمين التكافلي، إحدى  اإلمارات إلعادة شركة تستحوذ على الحصة األكبر في "أكسا ليابيليتيز مانيجرز" •
 التكافليالمستقلة في مجال إعادة التأمين 

 توقع صفقتها التاسعة عشر في السوق الخارجي "ليبيليتيز مانيجرز أكسا" •
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 نبذة عن شركة "أكسا ليابيليتيز مانيجرز" 

دارة أعمال إعادة  شركة"أكسا ليابيليتيز مانيجرز" شركة تابعة لمجموعة أكسا، وهي شركة متخصصة في مجال االستحواذ وا 
 9.2دول مختلفة بما مجموعه  10محفظة في  39الشركة عمليات دمج بلغت  أنجزت 2001عام  منذ الحياة. غير على التأمين 

 مليار يورو. ويقع المقر الرئيس للشركة في باريس، ولديها فرق عمل في الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وسويسرا.
 

  axa-lm.comليتيز مانيجرز" على رابط: أكسا ليابي" للمزيد من التفاصيل، يرجى االطالع على الموقع اإللكتروني لشركة

 للمزيد من المعلومات: 

   العالقات اإلعالمية:

   آن بولين برونو
+33 (0)1 58 36 76 20 

 lm.com-annepauline.bruneau@axa 
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