Comunicado de imprensa
Quimper/Paris/Lisboa
10 de dezembro de 2020

A Verlingue consolida a sua dimensão europeia com a aquisição da
Luso Atlântica em Portugal




ª

5. aquisição internacional em 5 anos
º
Portugal: 3. país de implantação da Verlingue na Europa após a Grã-Bretanha e a Suíça
º
Luso-Atlântica: 5. corretor português com um volume de negócios de 12 milhões de
euros e mais de 100 colaboradores

A Verlingue, a filial de corretagem de seguros do Grupo Adelaide, anuncia a assinatura do contrato de aquisição
do 5º corretor português Luso Atlantica. Esta aquisição será efectiva após aprovação administrativa pela
entidade reguladora portuguesa. Com esta nova operação de crescimento externo da sua filial Verlingue, o
Grupo Adelaïde dá continuidade à execução do seu plano estratégico anunciado no final de 2018 com o objetivo
de acelerar o seu desenvolvimento a nível internacional e a sua ambição de se tornar um grande grupo de
corretagem de seguros de dimensão europeia, familiar e independente.
A Luso Atlântica baseou o seu desenvolvimento nas mesmas exigências e valores que a Verlingue em torno de
um elevado nível de competências técnicas e profissionais no aconselhamento e na satisfação dos seus clientes.
Presente em 3 localizações (Lisboa, Porto, Portimão) e com mais de 100 colaboradores, a Luso Atlântica é um
importante interveniente na gestão dos riscos empresariais em Portugal, focada no segmento empresarial gere
uma carteira de seguros de 100 milhões de euros e realiza um volume de negócios de 12 milhões de euros.
O Conselho de Administração e a Direcção da Luso Atlântica continuarão a assegurar a gestão executiva da
empresa, em estreita colaboração com as equipas da Verlingue para partilhar recursos e dar continuidade ao
desenvolvimento das suas competências para o benefício dos clientes e colaboradores.
ª

A Luso Atlântica é a 5. operação de crescimento externo internacional em 5 anos da Verlingue, já presente no
Reino Unido(com a marca Verlingue) e na Suíça (com as marcas Advantis, S&P e Meex).
O Grupo Adelaïde já está também presente em Portugal através da sua filial Génération, corretor especializado
na gestão de prestações de previdência e seguros de saúde, que emprega mais de 250 colaboradores.
Gilles Beneplanc, Diretor-Geral da Verlingue e Adelaïde: “Esta aquisição insere-se no nosso plano estratégico
enquanto Grupo, promovido por Jacques Verlingue, Presidente do Grupo Adelaïde, e ilustra as nossas ambições
internacionais. Com a Luso Atlântica, a Verlingue integra os cinco principais corretores de seguros num país e
num mercado extremamente dinâmico na Europa. A partilha dos nossos recursos e das nossas competências é
uma excelente notícia para os nossos clientes, para os nossos parceiros e para o conjunto dos nossos talentos”.
José Félix Morgado, Presidente do Conselho de Administração da LUSO ATLÂNTICA: “Pretendemos dar uma
resposta duradoura aos novos desafios do mercado em termos de experiência de cliente. O facto de nos
juntarmos a um corretor tão ambicioso como a Verlingue, independente e europeu, é uma excelente
oportunidade para os nossos clientes e colaboradores. Estamos entusiasmados em podermos trabalhar com as
equipas da Verlingue para dar continuidade ao nosso desenvolvimento e construir um corretor líder nos nossos
mercados”.
Benjamin Verlingue, Diretor das filiais internacionais da Verlingue: “A nossa conquista a nível internacional
assenta nas fortes equipas de gestão locais de cada país. Com a aquisição da Luso Atlântica, integramos no
grupo uma equipa de especialistas empenhada que vai participar plenamente da nossa ambição de nos
tornamos um importante interveniente na Europa.”
Contacto de imprensa: Gwénola Jutel – (+33) 02 98 76 44 06/(+33) 06 43 44 96 58 – gwenola.jutel@verlingue.fr

Sobre a Verlingue
A Verlingue, filial do Grupo Adelaïde, é um corretor de
seguros especializado na proteção das empresas. que está
presente em França, no Reino Unido, na Suíça e em
Portugal. Os 1200 colaboradores da Verlingue oferecem
soluções simples e eficientes aos clientes para proteger os
seus negócios (riscos empresariais) e os seus colaboradores
(proteção social complementar e de reforma).
2200 milhões de euros de prémios negociados por conta
dos seus clientes
1200 colaboradores
24 localizações em França, na Grã-Bretanha, na Suíça e em
Portugal
www.verlingue.fr

Sobre a Adelaïde
O Grupo Adelaïde é especializado no aconselhamento, na intermediação, na distribuição e na gestão de
seguros. Há mais de 85 anos que o Grupo não deixa de se desenvolver, crescer e de se reinventar para se
tornar um dos principais intervenientes na corretagem de seguros em França com três empresas de sucesso: a
Verlingue, a Génération e a Coverlife.
Crescimento orgânico, expansão internacional e transformação digital são os três eixos que o Grupo estabeleceu
para atingir o seu objetivo de construir um grande grupo de corretagem de seguros de dimensão europeia,
familiar e independente.
2100 colaboradores
2600 milhões de euros de prémios negociados por conta dos seus clientes
2 milhões de segurados (seguros de saúde e previdência)
27 localizações em França e na Europa (Grã-Bretanha, Suíça e Portugal)
www.adelaidegroup.fr

Sobre a Luso-Atlântica
Corretor de seguros focado no segmento empresarial
100 colaboradores
3 localizações em Lisboa, no Porto e em Portimão
12 milhões de euros em volume de negócios
º
5. corretor de seguros no mercado português
www.lusoatlantica.pt

A Verlingue é membro da rede WBN, a primeira rede internacional de corretores independentes, presente em
mais de 100 países.
20.000 colaboradores
Mais de 500 escritórios em todo o mundo
50 mil milhões de dólares de prémios negociados por conta dos seus clientes
https://wbnglobal.com/

