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CRITERIA TANCA LA COMPRA D’ADESLAS,
QUE S’INTEGRARÀ A SEGURCAIXA HOLDING


El nou grup SegurCaixa Holding-Adeslas es configura com a
referent indiscutible en el sector assegurador espanyol de vida i
salut.



Adeslas serà presidida per Jordi Mercader.



Adeslas s’integra a SegurCaixa, la companyia d’assegurances
no-vida del Grup SegurCaixa Holding.

Criteria CaixaCorp ha formalitzat, d’una banda, amb Agbar i, de l’altra, amb
Malakoff Médéric (grup de previsió social radicat a França), l’operació
anunciada conjuntament amb Suez Environnement el 22 d’octubre del 2009,
mitjançant la qual Criteria adquireix el 99,77% del capital social d’Adeslas
(primera companyia asseguradora en el sector de la salut espanyol), per un
import de 1.193,3 milions d’euros, per integrar-la a SegurCaixa, la companyia
d'assegurances de no-vida de SegurCaixa Holding, el grup assegurador de "la
Caixa" integrat a Criteria CaixaCorp.
Nou grup assegurador SegurCaixa Holding-Adeslas
Tancada la compravenda d’Adeslas, comença un període d’integració
d’aquesta companyia a SegurCaixa, la companyia d’assegurances de no-vida
de SegurCaixa Holding, que conclourà amb la fusió de totes dues entitats en
els propers mesos.
El nou grup assegurador SegurCaixa Holding-Adeslas se situarà com a referent
indiscutible en el sector espanyol de les assegurances de vida i de salut, un
dels sectors on es preveu més creixement en els propers anys. Les sinèrgies
que s’establiran entre les companyies permetran d’accedir a un univers de sis
milions de clients, entre individuals i col·lectius, a un canal de distribució format
per més de 1.800 agents i corredors d’assegurances i a 200 oficines pròpies, a
més de les més de 5.000 oficines de “la Caixa” i de la xarxa comercial de
SegurCaixa Holding. Així mateix, gestionarà un grup líder a Espanya en
hospitals privats.
Fruit d’aquesta operació, l’equip directiu d’Adeslas s’integrar{ en l’equip de
Direcció del Grup SegurCaixa Holding, en què Tomás Muniesa i Mario
Berenguer es mantenen com a Conseller Delegat i Director General,
respectivament i Javier Murillo assumeix el càrrec de Director General Adjunt
Executiu.
També s’ha procedit a modificar el Consell d’Administració d’Adeslas i Jordi
Mercader n’ha estat nomenat nou president. La resta de membres del Consell
són Tomás Muniesa, Guillaume Sarkozy, Gonzalo Gortázar, Inmaculada de
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Juan, Miquel Noguer, Manuel Raventós, Feliciano Fuster i Javier Murillo, que
continuarà com a Conseller Director General.
D’altra banda, el Consell d’Administració de SegurCaixa Holding manté la seva
composició prèvia a l’operació. Ricard Fornesa n’és el president, Tom|s
Muniesa el Conseller Delegat, i la resta de membres del Consell són Javier
Godó, Jordi Mercader, Juan María Nin, Manuel Raventós, Francisco Reynés,
Miquel Valls i José Vilarasau.
Sobre Adeslas
Adeslas va néixer fa més de 40 anys i és, des del 2001, la primera companyia
d’assegurances de salut a Espanya. Actualment té més de 3.000.000
d’assegurats, un quadre mèdic amb 33.000 professionals sanitaris de totes les
especialitats, més de 1.100 centres d’atenció mèdica i d’assistència i també
200 punts d’atenció al públic. A més, Adeslas gestiona el segon grup de
hospitals privats del país. El 1990, el grup Agbar va convertir-se en el primer
accionista d’Adeslas i al llarg d’aquests anys ha continuat adquirint i absorbint
més asseguradores.
Sobre SegurCaixa Holding
El grup SegurCaixa Holding, anteriorment anomenat CaiFor, és líder al mercat
espanyol d’assegurances i plans de pensions. Opera a través de les
companyies VidaCaixa i SegurCaixa i estructura la seva activitat a partir de
dues grans àrees: productes i serveis per a particulars, i productes i serveis per
a col·lectius i empreses. El grup està presidit per Ricard Fornesa, Tomás
Muniesa n’és el Conseller Delegat i Mario Berenguer, el Director General.
A l’àrea de clients particulars, VidaCaixa ofereix un ampli ventall
d’assegurances de vida-risc, salut i estalvi i plans de pensions, mentre que
SegurCaixa ofereix assegurances de la llar, vehicles i accidents. Pel que fa a
l’{mbit de col·lectius i empreses, la divisió especialitzada VidaCaixa Previsió
Social proveeix aquest mercat d’assegurances de vida, salut i accidents i plans
de pensions.
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ANNEX I: ESTRUCATURA FINAL DE SEGURCAIXA HOLDING-ADESLAS
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