UPDATE VEREFFENING APRA LEVEN NV
Het college van vereffenaars wenst u te informeren over de actuele stand van de vereffening van de
verzekeringsvennootschap Apra Leven NV in vereffening (“Apra Leven”)
(1) verschillende gerechtelijke procedures zijn nog steeds gaande, zowel in België als in Spanje.
In België is een strafrechtelijk onderzoek tegen onbekenden gaande en de vereffenaars hebben
een aansprakelijkheidsvordering tegen de vroegere bestuurders en commissaris ingediend in
betaling van schadevergoeding wegens de door Apra Leven geleden schade. Het strafrechtelijk
onderzoek is nog steeds niet afgesloten. De burgerlijke vordering is momenteel opgeschort. Het
is pas na het einde van de strafrechtelijke procedure dat de burgerlijke procedure terug zal
kunnen worden opgestart.
(2) de Belgische activa (de investeringsportefeuille en het gebouw in Antwerpen) werden
gerealiseerd wat de vereffenaars hebben toegelaten, aan de verzekerden die hiervoor in
aanmerking kwamen, in 2012 een voorschot uit te keren ten belope van 20% van hun
schuldvordering (mathematische reserve) zoals berekend op 4 maart 2011, datum van de in
vereffeningstelling, en waarvan het bedrag hen meegedeeld werd.

(3) voor wat betreft de Belgische verzekerden die een levensverzekering tak 21 hebben
onderschreven is het Bijzonder Beschermingsfonds ten voordele van elk van deze verzekerden
tussen gekomen met in acht name van de wettelijke maximum grens van 100.000 EUR per
verzekerde. Ingevolge deze betalingen werd het Bijzonder Beschermingsfonds gesubrogeerd
in de rechten van gezegde verzekerden. Op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen,
is er geen tussenkomst van het Bijzonder Beschermingsfonds voorzien inzake
groepsverzekeringscontracten en IPT’s.
(4) voor wat betreft de Spaanse activa, eigendom van Apra Leven en haar dochtervennootschap
Multimaterial, konden verschillende activa reeds worden verkocht en de vereffenaars blijven de
resterende activa te koop te stellen. De verkoop van deze activa wordt evenwel vertraagd door
het strafrechtelijk onderzoek geopend in het kader van het faillissement van een andere
Spaanse verzekeringsmaatschappij (Fortia Vida), o.a. tegen Apra Leven en haar
dochtervennootschap Multimaterial alsook tegen sommige van hun gewezen bestuurders. De
Spaanse onderzoeksrechter, In het kader van dit strafrechtelijk onderzoek, heeft een bewarend
beslag laten leggen op de Spaanse activa van Apra Leven en haar dochtervennootschap
Multimaterial. Dit betekent concreet dat de in Spanje gelegen onroerende goederen slechts
verkocht kunnen worden na rechterlijke machtiging en mits blokkering van de opbrengst ervan
op een geblokkeerde rekening in Spanje in afwachting van het verder verloop van de
strafrechtelijke procedure.
(5) het college van vereffenaars heeft een invorderingsprocedure ingesteld tegen de Spaanse
regionale overheid (Junta de Andalucia) ter invordering van verschuldigde bedragen. Ook deze
procedure is momenteel hangende voor de Spaanse gerechten. Een uitspraak in deze zaak
wordt in 2021verwacht.
(6) de bedragen die op het einde van de vereffening aan de verzekerden zullen kunnen worden
uitbetaald zullen in belangrijke mate afhangen van de vooruitgang in volgende domeinen:
•
•

het strafrechtelijk onderzoek Fortia Vida hangende in Spanje en het lot van de
verkoopopbrengsten van de in Spanje gelegen onroerende goederen;
de afwikkeling van de burgerlijke aansprakelijkheidsprocedure ten laste van de vroegere
bestuurders en commissaris-revisor hangende voor de Belgische gerechten;

•

de uitkomst van de invorderingsprocedure ten laste van de Junta de Andalucia hangende
voor de Spaanse gerechten.

(7) De vereffenaars informeren de verzekerden dat de hierboven vermelde omstandigheden
(strafrechtelijke en burgerlijke procedures in België en Spanje) een belangrijke weerslag
hebben op het verloop van de vereffeningsverrichtingen en, in acht genomen de complexiteit
van de vereffening, deze wellicht niet op korte termijn zullen kunnen worden afgesloten.
(8) Conform de toepasselijke wettelijke bepalingen (art. 2:99 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen) stellen de vereffenaars ieder jaar een verslag op over de
staat van de vereffening van Apra Leven met aanduiding van de redenen waarom de
vereffening niet kan worden afgesloten alsook de jaarrekening voor het afgesloten boekjaar die,
na audit vanwege de commissaris revisor, aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.

