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•

A Groupama SA átalakulása

A Groupama Csoport központi szerve biztosító egyesületté válásának (SAM) törvényi hátterét
biztosító 2016. december 9-i 2. Sapin-törvénynek megfelelően 2018. június 7.-ével kezdődően a
Groupama SA mezőgazdasági szövetkezeti viszontbiztosító országos pénztárrá alakult, ami a biztosító
egyesület egy különleges formája. Szokásos megnevezése ezentúl Groupama Assurances Mutuelles.
Ez a változás egyszerűbbé teszi a csoport szervezeti felépítését, és a három biztosító egyesületi szintre
építve – helyi, regionális és országos pénztárak – teljes koherenciát biztosít számára.
A Groupama Assurances Mutuelles megalakulását követően az első alkalommal június 7-én összeülő
igazgatóság bizalmáról biztosította a vezetőket, és megerősítette tisztségében az igazgatóság elnökét,
Jean-Yves Dagès-t és a Groupama Assurances Mutuelles vezérigazgatóját, Thierry Martelt.
Jogi szempontból a Regionális Pénztárak a Groupama Assurances Mutuelles mezőgazdasági
szövetkezeti viszontbiztosító országos pénztár tagjaivá váltak, és a közgyűlésben a szavazatok 100%ával rendelkeznek. A Groupama Holding és a Groupama Holding 2 Groupama SA-ban való
összeolvadása nyomán a Regionális Pénztárak tulajdonában lévő Groupama SA-részvényeket a
Groupama Assurances Mutuelles által kiadott szövetkezeti értékpapírokra váltották át.
Az átalakítás többek között lehetővé tette a Csoport szervezetének egyszerűsítését, a stratégia
megvalósításához szükséges pénzügyi rugalmasság megőrzése mellett. Az új szervezet nem jelent
változást a szavatolótőke tekintetében sem a Csoport, sem a központi szervezet vonatkozásában, és
nincs hatással a tartozások tulajdonosai irányában vállalt kötelezettségekre.
•

Tevékenység

A Csoport a franciaországi biztosítási piac fontos szereplője a vagyon- és felelősségbiztosítási, illetve
személybiztosítási szakterületeken egyaránt.
2018. december 31-én a Csoport együttes forgalma +4%-kal nőtt 14,3 milliárd euróra (81,0%
Franciaországban, 17,8% külföldön, és 1,2% a pénzügyi tevékenységekből adódóan). A biztosítási
díjbevétel Franciaországban 11,6 milliárd euró, +4,4%-os emelkedést mutat, míg külföldön 2,5
milliárd euró, ami 1,6%-os emelkedésnek felel meg.
A Csoport üzleti eredménye 298 millió euró 2018-ban. A nettó eredménynek kedvez a jövedelmek
revalorizációjának meg nem újítása.
•

Irányítási rendszer

2018. februárban megszüntettük a Kockázatkezelési és a Megfelelőségi kulcsfontosságú feladatkörök
összekapcsolását.
A 2018-as üzleti évben semmilyen lényeges változás nem történt a Csoport kockázatkezelési
rendszerében.
•

Kockázati profil

Tevékenységének változatosságából adódóan a Csoport kiegyensúlyozott kockázati profillal
rendelkezik a Nem-élet, Élet és Egészségbiztosítási területet érintő kötési kockázatok között, amelyek
az alapvető szavatolótőke-szükséglet (SCR) 22%, 11%, illetve 10%-át teszik ki a diverzifikációs
hatások figyelembevétele nélkül.
A Csoport létrehozott egy biztosítási kockázatmérséklési rendszert, amely a Csoport szervezeti
egységeiben megjelenő kockázatvállalási és tartalékolási elvek és szabályok összességéből, illetve egy
belső és külső viszontbiztosítási rendszerből áll.
A pénzpiaci kockázat a legjelentősebb. A diverzifikációs hatások figyelembevétele nélküli alapvető
szavatolótőke-szükséglet (SCR) 48%-át teszi ki.

A Csoport létrehozott egy, a Csoport minden szervezeti egységében (regionális pénztárak, a Groupama
Assurances Mutuelles francia és külföldi leányvállalatai) érvényes piaci kockázatmérséklési rendszert
elsődleges határértékekkel (főbb eszközosztályok), amelynek célja a kockázatos eszközök
birtoklásának ellenőrzése, illetve a koncentrációk elkerülése (kibocsátók, szektorok, országok).
•

Főbb változások a szavatolótőke értékelése terén

A 2018-as üzleti év folyamán semmilyen lényeges változás nem történt a szavatolótőke értékelése
terén.
•

Tőkekezelés

A 2018-as üzleti évben a Groupama 10 éves lejáratú alárendelt kölcsönöket bocsátott ki összesen 500
millió euró értékben, 3,375%-os éves szelvénnyel.
A szövetkezeti értékpapírok Regionális Pénztárok által megvalósított kibocsátási programja a
tőkeelemek megerősítését és a Csoport pénzügyi biztonságának növelését eredményezi. A 2018-as
üzleti évben a Regionális Pénztárak tagjaik és ügyfeleik körében 104 millió euró értékben bocsátottak
ki szövetkezeti értékpapírokat, ezzel 2018. december 31-én a kibocsátott szövetkezeti értékpapírok
összértéke elérte az 54 millió eurót.
A Csoport belső részleges csoport-modellt használ a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához. Ez a
modell a nem-élet és az élethez nem hasonló betegségbiztosítási kockázatokra vonatkozik.
A szavatolótőke-szükséglet (SCR) és a minimális tőkeszükséglet (MCR) előírás szerinti fedezeti
hányadai 297%-on, illetve 392%-on álltak 2018. december 31-én, a 2017. december 31-én
megállapított 315%-kal, illetve 418%-kal szemben. A Csoport egyik leányvállalata által a
biztonságtechnikai tartalékokon alkalmazott átmeneti intézkedés hatása nélkül a Csoportban a
szavatolótőke-szükséglet fedezeti hányada és a tőkeszükséglet fedezeti hányada 168%, illetve 246%
lenne 2018. december 31-én.

