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PERSBERICHT 
Brussel, 20 juni 2005. 

 
TRADE CREDIT RE DUBBELT HAAR KAPITAAL EN ZET DE 

EERSTE BAKENS UIT IN ITALIË, FRANRIJK EN SPANJE 
 
 

Brussel, 20 juni 2005. 
De maatschappij Trade Credit Re (TCRe), nieuwe Belgische speler, die een innoverende 
oplossing aanbiedt voor het verzekeren van het financieel beheer van de verkopen, kent een 
kapitaalsverhoging van 10 naar  20 miljoen die een toename van haar financieel vermogen 
toelaat. 
 
Amper 4 maanden na de officiële start , is de maatschappij klaar om een uitbreiding in het 
buitenland te beginnen en kan het oprichten van Agentschappen in Frankrijk, Italië en 
Spanje aankondigen en dit om een nabijheidsdients aan de verzekerden aan te bieden. 
 
De maatschappij Trade Credit Re, nieuwkomer in de sector van de verzekering van het risico 
op wanbetaling, biedt een originele oplossing aan;  zij dekt het risico terwijl zij het autonoom 
beheer van de debiteuren toelaat. Zij is in Brussel ingewijd op 24 februari laatstleden. 
 
Enige maatschappij in deze sector waarvan de meerderheid van het kapitaal Belgisch is, wordt 
de nieuwe speler ondersteund door eersterangs aandeelhouders : Compagnie du Bois Sauvage, 
Nationale Delcredere België, Delcredere van Luxemburg, Fortis Venturing, afdeling van de 
groep Fortis die innoverende projecten ontwikkelt en Berger Management holding 
samengesteld uit het management van TC Re. 
 
Zoals gepland bij het opstarten, hebben de aandeelhouders het kapitaal verhoogd van 10 naar 
20 miljoen. 
Binnen de 5 jaar, heeft TC Re de bedoeling het kapitaal naar 100 miljoen te verhogen, 
gedeeltelijk door investering en gedeeltelijk door auto-financiering. 
   
 
Klaar voor een uitbreiding in het buitenland 

 
De nieuwe verzekeraar die vanaf het begin zijn dienst heeft aangeboden in een tal van 
Europese landen, waaronder België, Luxemburg, Frankrijk, Groot-Brittannie, Italië en 
Duitsland door middel van gespecialiseerde makelaars, kan nu -  pas 4 maanden na de 
officiële start -, het in plaats stellen van eigen vestigingen in het buitenland, aankondigen.  
 
De maatschappij, die reeds een incasso van meer dan 15 miljoen € boekt, voelt een sterk 
belovende reactie van de markt aan haar aanbod, in het bijzonder in Italië en Spanje. Ze heeft 
dus besloten haar internationale ontplooiing te versnellen door het oprichten van 
Agentschappen beheerd door autochtoon personeel. 
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De CBFA heeft zojuist de goedkeuring voor de benoeming van een Mandataris-Generaal voor 
Frankrijk toegekend, die operationeel zal zijn vanaf September. 
 
Contact : 
Charles Reuland Bernard Rosen 
Communication Manager Voorzitter van het Directiecomité 
Direct : + 32 477 42 36 64 Tel. + 32 2 774 42 42 
E-mail : charles.reuland@tc-re.com E-mail : bernard.rosen@tc-re.com 
 
 

TCRe SA 
Roger Vandendriessche laan, 18 

1150 Brussels 
Belgium 

Tel. : +32.2.774.42.40 
Fax : +32.2.774.42.41 

Email : welcome@tc-re.com 
 
 
 

 
 
 




