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Informacja prasowa 

 

Talanx wzmacnia swoją obecność w Polsce 

Wspólnie z Meiji Yasuda przejmuje Grupę Europa 

Długoterminowa współpraca z Getin Holding 

 

Talanx, wraz ze swoim japońskim partnerem Meiji Yasuda Ubezpieczenia na Życie, 

rozpoczyna długoterminową, strategiczną współpracę z Getin Holding S.A. w zakresie 

bancassurance w Polsce i w Środkowo-Wschodniej Europie. Jednym z elementów tej 

współpracy jest przejęcie od Getin Holding S.A. Grupy Europa, z siedzibą we 

Wrocławiu. Transakcja powinna zostać zakończona w drugim kwartale 2012 roku. 

Ponadto zostanie ogłoszone publiczne wezwanie do sprzedaży akcji, skierowane do 

wszystkich akcjonariuszy TU Europa S.A., jako spółki notowanej na Warszawskiej 

Giełdzie Papierów Wartościowych. 

TU Europa S.A. oraz TU na Życie Europa S.A. są częścią Getin Holding S.A – największej, 

prywatnej grupy finansowej w Polsce. Produkty Grupy Europa są sprzedawane w całej 

Polsce, głównie poprzez bancassurance, w tym banki należące do Grupy Getin Holding. 

Getin Holding zobowiązał się kontynuować sprzedaż produktów Grupy Europa, także po 

zakończeniu transakcji. 

„Jestem bardzo zadowolony, że znana na świecie firma ubezpieczeniowa oraz eksperci od 

bancassurance staną się naszymi partnerami i strategicznymi inwestorami w Grupie Europa. 

Cieszę się, że będziemy ze sobą współpracować.” – powiedział główny akcjonariusz Getin 

Holding i Przewodniczący Rady Nadzorczej dr Leszek Czarnecki. 

„Polska już jest jednym z krajów, w którym Talanx International Retail ma najwyższą 

sprzedaż. Ta część naszego biznesu wciąż się rozwija. Jesteśmy przekonani, że 

bancassurance będzie głównym źródłem dalszego rozwoju w Europie Środkowo-

Wschodniej. Grupa Europa jest idealnym, strategicznym partnerem, który doskonale pasuje 

do naszej działalności bancassurance w Polsce, Rosji, Turcji i na Węgrzech. Cieszymy się, 

że możemy połączyć nasze siły z najdynamiczniejszą grupą finansową w Polsce.” – 

powiedział Torsten Leue, Członek Zarządu Talanx AG oraz Prezes Zarządu Talanx 

International AG, podczas prezentacji transakcji przejęcia TU Europa S.A. 



Talanx jest obecny w Polsce poprzez dwie firmy oferujące ubezpieczenia komunikacyjne, 

osobowe i majątkowe, a także ubezpieczenia na życie – HDI Asekuracja TU S.A. oraz HDI-

Gerling Życie TU S.A. Po zakończeniu tej transakcji Talanx stanie się jedną z największych 

grup ubezpieczeniowych w Polsce. 

Grupa Europa obejmuje TU Europa S.A. oraz TU na Życie Europa S.A. i jest liderem rynku 

bancassurance w Polsce. Oferuje szeroką gamę produktów, w tym ubezpieczenia kredytów, 

życia, zdrowia, a także produkty inwestycyjne. Zatrudnia około 250 pracowników, a składka 

przypisana brutto wg PSR wynosiła w 2010 roku około 3,9 mld zł w spółce życiowej i 500 mln 

zł w spółce majątkowej. 

Dzięki długoterminowej umowie o współpracy z Getin Holding S.A. Grupa Europa utrzyma 

swoją pozycję lidera w zakresie bancassurance. Banki i pozostałe spółki z sektora 

finansowego, wchodzące w skład Grupy Getin Holding, są najszybciej rozwijającymi się 

firmami w Polsce.  

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozpoczęcia pierwszej wspólnej inwestycji z Talanx i z 

pewnością w przyszłości dokonamy kolejnych inwestycji. Grupa Europa to wyjątkowo 

innowacyjna firma na rynku ubezpieczeniowym, z silną pozycją lidera na rynku 

bancassurance w Polsce, jednym z naszych najważniejszych celów w Europie.” – powiedział 

Hiroaki Tanooka, Prezes Zarządu Meiji Yasuda Life Insurance oraz Członek Rady 

Nadzorczej Talanx International AG.  

Rok temu Talanx i Meiji Yasuda podpisały umowę o strategicznej współpracy obejmującej 

współpracę kapitałową i biznesową. „Połączyliśmy nasze zasoby, żeby zwiększyć szanse 

obu firm podczas wchodzenia na nowe rynki. Transakcja przejęcia Grupy Europa w Polsce 

jest pierwszym kamieniem milowym. Udowadnia, że nasza współpraca z Meiji Yasuda już 

jest sukcesem.” – dodał Torsten Leue. 

Transakcja musi jeszcze zostać zatwierdzona przez organa nadzoru. Po jej zakończeniu, 

które powinno nastąpić w drugim kwartale 2012 roku, Talanx stanie się głównym 

udziałowcem Grupy Europa. Znaczące pakiety akcji będą miały także Meiji Yasuda oraz 

Getin Holding.  

 
Getin Holding S.A. 
Getin Holding S.A. to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich grup 
kapitałowych. Spółka aktywnie inwestuje w przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianego 
rynku finansowego, w tym bankowości, pośrednictwa finansowego, ubezpieczeń, leasingu i 
usług maklerskich. Grupa działa zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Getin 
Holding należy do grona największych firm notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Potwierdzeniem pozycji spółki jest fakt, że od 2007 roku Getin 
Holding S.A. wchodzi do grupy dwudziestu największych spółek tworzących indeks WIG 20. 
Zysk netto dla akcjonariuszy w 2010 roku wyniósł 421 mln PLN. 

 

Grupa Europa  
Grupa Europa na koniec 2010 r. była trzecią największą grupą ubezpieczeniową na polskim 
rynku wg składki przypisanej brutto (zgodnie z PSR, dane KNF). Europa jest w Polsce 
liderem w segmencie bancassurance. Oferuje ubezpieczenia dedykowane dla polskiego 
sektora finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń kredytów hipotecznych. 



Portfolio firmy obejmuje także innowacyjne produkty inwestycyjne, ubezpieczenia 
turystyczne, gwarancje oraz produkty dla MSP. Grupa współpracuje z wiodącymi bankami, 
liczną grupą pośredników finansowych oraz dużą liczbą biur podróży. TU Europa S.A., jako 
jedna z dwóch firm ubezpieczeniowych, jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. 
 

Meiji Yasuda 
Meiji Yasuda to druga największa firma ubezpieczeniowa w Japonii wg składki przypisanej 
brutto. Jest także liderem bancassurance. Meiji Yasuda to 130 lat historii na rynku 
ubezpieczeniowym. Oferuje ubezpieczenia osobowe, majątkowe, na życie oraz produkty 
inwestycyjne. Firma działa na terenie Azji, Europy i Północnej Ameryki. Meiji Yasuda ma 
siedzibę w Tokio, a jej przychody ze składki przypisanej brutto w 2010 roku wyniosły  
33 miliardy euro (3 943 mld jenów).  
 

Talanx AG 
Grupa Talanx, mająca przychody ze składki przypisanej brutto w wysokości 23 miliardów 
euro w 2010 roku, jest trzecią firmą ubezpieczeniową w Niemczech oraz jedenastą w 
Europie. Talanx zarządza wieloma markami, w tym przede wszystkim HDI, HDI Gerling, 
Hannover Re (jedna z największych na świecie firm reasekuracyjnych), Targo, PB, Neue 
Leben oraz dostawca usług finansowych AmpegaGerling. Grupa mająca swoją siedzibę w 
Hanowerze działa w 150 krajach. Agencja ratingowa Standard & Poor’s przyznała 
podstawowej firmie ubezpieczeniowej z grupy Talanx rating A+/ stabilna (silna), a Grupie 
Hannover Re rating AA-/ stabilna (bardzo silna).  
 

 

Kontakt: 

Talanx 
 

 

Thomas von Mallinckrodt Tel.: +49 (0) 511-3747-2020 
Email: thomas.mallinckrodt@talanx.com 
 

Josefine Zucker  Tel.: +49 (0) 511-3747-2035 
Email: josefine.zucker@talanx.com 
 

Meiji Yasuda 
 

 

Yugo Hatada  
 

Tel.:     +81 (0) 3-3283-8054 
Email: yu-hatada@meijiyasuda.co.jp 

Getin Holding 
 

 

Maria Bnińska  Tel.      +48 602 31 55 06 
Email:  m.bninska@getin.pl 
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