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Nationale-Nederlanden przejmuje 100 proc. akcji w Dom Kredytowy Notus S.A.
W dniu 17 maja Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („NationaleNederlanden”) podpisało umowę z akcjonariuszami Domu Kredytowego Notus S.A., na podstawie której
przejmie 100% akcji Domu Kredytowego Notus S.A. („Notus Doradcy Finansowi”) – jednego z wiodących
doradców finansowych w Polsce, oferującego pożyczki hipoteczne, ubezpieczenia oraz produkty
inwestycyjne i oszczędnościowe.
Transakcja zostanie sfinalizowana w drugiej połowie 2016 roku, po uzyskaniu zgody ze strony Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Inwestycja jest ważnym krokiem w realizacji strategii Nationale-Nederlanden, skoncentrowanej na rozwijaniu
dystrybucji i kontrolowanych kanałów dotarcia do klientów. Partnerstwo z Notus Doradcy Finansowi daje
spółce dostęp do ponad 350 doradców finansowych w oddziałach ulokowanych w największych miastach w
Polsce oraz 280 przedstawicieli w ośrodkach franczyzowych na terenie całej Polski.
„Przejęcie Notus Doradcy Finansowi pozwoli nam poszerzyć skalę naszej dystrybucji. Niezmiennie nasza
wyłączna sieć Przedstawicieli Ubezpieczeniowo-Finansowych pozostaje naszym wiodącym kanałem, niemniej
jednak widzimy, że w dzisiejszym świecie musimy zapewniać klientom szeroki dostęp do usług NationaleNederlanden. Chcemy poszerzyć naszą dystrybucję poprzez kanały dające nam kontrolę nad jakością
sprzedaży. Jestem przekonany, że partnerstwo z renomowanym doradcą finansowym w Polsce, świadczącym
wysokiej jakości usługi, pomoże nam w realizacji tego celu” – mówi Wojciech Sass, prezes NationaleNederlanden.
Dla Notus Doradcy Finansowi pozyskanie nowego partnera kapitałowego i biznesowego to szansa na wzrost
w podstawowym biznesie, jakim jest sprzedaż pożyczek i kredytów hipotecznych oraz na rozwój w obszarze
ubezpieczeń na życie.
„Strategiczne partnerstwo z Nationale-Nederlanden to dla nas otwarcie nowego rozdziału w historii firmy
i niewątpliwa szansa. Związujemy się z firmą o ugruntowanej pozycji na rynku, bogatej ofercie produktów
ubezpieczeniowych i uznanej marce, która cieszy się zaufaniem klientów. Współpraca z tak liczącym się
partnerem to dla nas wyróżnienie, a przede wszystkim nowe możliwości rozwoju i budowania przewagi
konkurencyjnej w obszarze doradztwa finansowego. Wartości Notus Doradcy Finansowi i NationaleNederlanden są zbieżne, dlatego tym bardziej wchodzimy do grupy z przekonaniem, że jest to bardzo dobry
krok dla rozwoju naszej marki” – dodaje Robert Pepłoński, prezes Notus Doradcy Finansowi.
Notus Doradcy Finansowi należy do wielkiej trójki firm doradztwa finansowego w Polsce. Firma istnieje od
2004 roku, posiada kilkadziesiąt oddziałów w największych miastach w Polsce i ponad 600 doradców. Jako
jeden z liderów w swojej kategorii aktywnie uczestniczy w tworzeniu rozwiązań i standardów na rzecz
podniesienia jakości funkcjonowania całej branży.

Po uzyskaniu zgody UOKiK na planowaną transakcję partnerzy wspólnie wypracują biznesowy model
optymalnej współpracy. Firma dalej będzie oferowała swoje usługi pod marką Notus.
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Nationale-Nederlanden oferuje produkty ubezpieczeniowe, emerytalne i inwestycyjne zabezpieczając finansową przyszłość swoich
Klientów i ich bliskich. Jako firma odpowiedzialna społecznie angażuje się również i działa w obszarze istotnych problemów
społecznych dotyczących zdrowia i jakości życia Polaków.
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. rozpoczęło działalność w Polsce 2 sierpnia 1994 roku na
podstawie zezwolenia Ministra Finansów.
Nationale-Nederlanden TUnŻ jest powiązane kapitałowo z NN Group N.V., spółką notowaną na giełdzie w Amsterdamie, która
powstała w wyniku wydzielenia z Grupy ING działalności ubezpieczeniowej i zarządzania aktywami.

