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Willis występuje z wiążącą ofertą nabycia z końcem roku 2015 firmy 

Gras Savoye w celu rozbudowania swojej globalnej i zintegrowanej 

międzynarodowej oferty dla klientów  

 

LONDYN, 22 kwietnia 2015 (GLOBE NESWIRE) – Willis Group Holdings plc 

(NYSE:WSH), grupa świadcząca ubezpieczeniowe i reasekuracyjne usługi 

brokerskie, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem i zasobami ludzkimi, 

ogłosiła w dniu dzisiejszym, że wystąpiła z wiążącą ofertą nabycia pozostałych 

70 % Gras Savoye, wiodącego francuskiego brokera ubezpieczeniowego. Cena 

zakupu 70% udziałów, szacowana jest na 510 MEUR (nie licząc szacowanego 

na 50 MEUR zobowiązania wynikającego z kredytu bakowego).  

Rada Nadzorcza Gras Savoye pozytywnie przyjęła ofertę. Przewiduje się, że 

transakcja zostanie sfinalizowana do końca grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem 

uzyskania akceptacji organów nadzoru oraz konkurencji. Ponadto oferta 

powinna zostać zaakceptowana przez pozostałych akcjonariuszy Gras Savoye, 

a taką będzie można uzyskać dopiero po konsultacjach z radami pracowniczymi 

Gras Savoye.  

Połączenie obu firm umocni pozycję dwóch dużych grup i umożliwi stworzenie 

nowego podmiotu brokerskiego działającego globalnie w zakresie 

ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych usług brokerskich, zarządzania ryzkiem 

i zasobami ludzkimi, o silnej międzynarodowej obecności. Razem, połączone 
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firmy obejmą swoim zasięgiem 131 krajów, z czego 84 będą  całkowicie zależne 

od nowego pomiotu. 

Nowy podmiot umożliwi stworzenie grupy dysponującej:  

• Silną sięcią we Francji, gdzie Gras Savoye jest największym brokerem i 

cieszy się wiodącą pozycją na rynku średnich przedsiębiorstw, z dużą 

możliwością rozwoju 

• Doświadczenie i osiągnięcia w obsłudze korporacji międzynarodowych, w 

tym przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Francji, gdzie swoje siedziby 

ma 31 firm z listy Fortune Global 500 - ta wartość plasuje Francję na czwartym 

miejscu w skali światowej i na pierwszym miejscu w skali europejskiej.  

• Dostęp do dynamicznie rozwijających się gospodarek i rynków 

ubezpieczeniowych, w tym do rynku Europy Centralnej i Wschodniej oraz 

Bliskiego Wschodu, oraz do kompleksowej sieci 42 oddziałów znajdujących się 

w 31 krajach w Afryce. 

• Duży potencjał w zakresie produktów ubezpieczeń majątkowych i 

osobowych 

Komplementarność działalności Gras Savoye i Willis wynika z 40 lat 

partnerstwa. Wzajemna znajomość firm powinna ułatwić i przyspieszyć 

operacyjne działania połączenia podmiotów.  

Doświadczenie jakim dysponuje Gras Savoye w kluczowych sektorach oraz 

pozycja na dynamicznie rozwijających się rynkach w połączeniu  

z wyspecjalizowaniem i globalnymi możliwościami Willis przyniesie efekt  

w postaci zróżnicowanej oferty produktowej i usługowej, które stanowić będą 

istotną wartość dodaną dla klientów.  

 

Po zakończeniu tej operacji, Gras Savoye dołączy do Grupy Willis, zachowując 

przy tym swoją nazwę oraz markę na kluczowych rynkach, w tym na rynku 

francuskim. Paryż stanie się jednym z najcenniejszych centrów 

kompetencyjnych Grupy.  

Dominik Casserley, Prezes Dyrektor Generalny Willis Group „Nasi klienci 

postrzegają nas jako międzynarodowego doradcę w zarządzaniu ryzykiem oraz 

cenionego brokera. Na kolejnym etapie naszego wieloletniego partnerstwa, 

Willis i Gras Savove rozszerzy ofertę usług świadczonych klientowi, poszerzy 

zasięg oraz kompetencje. Będziemy towarzyszyć klientom zarówno na 

rozwijających się rynkach jak i na dojrzałych. Transakcja ta ujednolici dwie 



komplementarne globalne sieci, wiedzę analityczną obu organizacji oraz 

zunifikuje dwa, oparte na wypracowanych wartościach modele operacyjne, tak 

aby realizować nasz wspólny nadrzędny cel – dostarczać coraz więcej naszym 

Klientom”.  

Patrick Lucas, Prezes Gras Savoye „Zarząd Gras Savoye cieszy się z 

otrzymanej od Willis Group oferty. Współpracujemy razem od 40 lat i oferta ta 

jest naturalnym następstwem dotychczasowych działań. Razem będziemy 

silniejsi i będziemy mogli zaoferować klientom wyjątkową kompleksową ofertę, 

a naszym pracownikom z Gras Savoye oraz Willis większe możliwości rozwoju 

zawodowego. Gras Savoye zostanie zaszczycony honorem piastowania pozycji 

jednego z wiodących doradców w zakresie zarządzania ryzkiem oraz 

świadczącego usługi brokerskie na świecie”   

Tim Wright, Prezes Dyrektor Generalny Willis International mówi „Razem, Willis 

i Gras Savoye będą mogli zaoferować obecnym i potencjalnym klientom 

bardziej dopasowane i wyspecjalizowane produkty. Francja jest piątym co do 

wielkości rynkiem ubezpieczeniowym na świecie z dużą ofertą i wieloma 

międzynarodowymi korporacjami. Będziemy mogli zaoferować naszym 

Klientom pełną ofertę zawierającą również specjalistyczne francuskie produkty 

ubezpieczeniowe i towarzyszyć naszym Klientom w ich rozwoju”  

François Varagne, Dyrektor Generalny Gras Savoye „Ta operacja pozwoli 

Gras Savoye na skorzystanie z światowych kompetencji eksperckich Willis, 

umożliwiając zróżnicowanie oferty zarówno dla klientów jak i dla 

ubezpieczycieli. Pracownicy Gras Savoye będą mogli rozwijać się w ramach 

jeszcze większego międzynarodowego przedsiębiorstwa, dającego większe 

możliwości zawodowe.”  

 

Warunki Przejęcia 

Do finalizacji transakcji może dojść pod koniec grudnia 2015, a nie jak 

początkowo zakładano w czerwcu 2016. Willis zdecydował się na 

przyspieszenie przejęcia w celu szybszego zaoferowania Klientom korzyści 

płynących z połączenia spółek oraz w celu możliwości skonsolidowania 

wyników obu podmiotów już w 2016.  

Dodatkowo, na wypadek gdyby oferta nie została przyjęta przez akcjonariuszy, 

Willis wystosował list intencyjny, zabezpieczający prawo Willis do nabycia 70% 

kapitału Gras Savoye do czerwca 2016, zgodnie z zapisami paktu 



akcjonariuszy. W tym przypadku cena nabycia będzie ustalana na podstawie 

wzoru zawartego w pakcie.  

Podstawowe informacje finansowe 

Na mocy US GAAP, przychody netto Gras Savoye za rok obrotowy zakończony 

31 grudnia 2014 wyniosły w przybliżeniu 370 EUR milionów a zysk przed 

odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji (EBITDA) wyniosły około 65 

milionów EUR 

Mając na uwadze komplementarność dwóch przedsiębiorstw, przewiduje się, 

że głównym źródłem tworzenia wartości będzie synergia sprzedaży związana 

ze wspólnym dodatkowym wzrostem. 

 

Dla dziennikarzy 

Historia realcji Willis, Gras Savoye i Astorg Partners  

Willis był jednym z kluczowych członków międzynarodowej innowacyjnej sieci 

zapoczątkowanej w 1960 roku przez brokera ubezpieczeniowego ze Stanów Stanów 

Zjednoczonych, która stała się w 1982 siecią UNISON. Gras Savoye dołączyła do tej sieci w 

1975, wcześniej pracując już z Willis przy okazji innych projektów. Gras Savoye jest pratnerem 

Willis od 1997, kiedy to Willis nabył 33% kapitału Gras Savoye, wielkość tych udziałów 

zmieniała się i osiągnęła nawet 46,2%. W listopadzie 2009, kapitał Gras Savoye został 

zmieniony i do akcjonariuszy dołączył Astorg Partners. Willis, rodziny założycielskie Gras 

Savoye oraz Astorg Partners posiadali po 31,8% udziałów w holdingu, 4,5% było w rękach 

grupy managerów i pracowników Gras Savoye. W ramach reorganizacji i późniejszych ustaleń, 

Willis uzyskał możliwość nabycia do 2016 pozostałych akcji, nie będących jeszcze własnością 

Willis. Od momentu reorganizacji w 2009, akcjonariusze czynili wysiłki w kierunku poprawy 

wydajności firmy.  

 

O Willis  

Willis Group Holdings plc jest światową grupą brokerską działającą w zakresie ubezpieczeń, 

reasekuracji i zarządzania ryzykiem. Założony w 1828, Willis jest dziś obecny na wszystkich 

kontynentach i zatrudnia 18 000 pracowników w 400 biurach. Willis oferuje swoim klientom 

usługi doradcze, stałą obsługę i innowacyjne podejście produktowym i obsługowym oraz w 

obszarze transferu ryzyka.  

Nasi eksperci są jednymi z najbardziej renomowanych na świecie w zakresie analiz, 

mapowania oraz strategii dotyczącej redukcji ryzyka, zarówno w obszarze handlu 

zagranicznego jak i zdarzeń nieprzewidzianych. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do 

zapoznania się z naszą stroną internetową www.willis.com, naszym branżowym magazynem 

dla managerów na temat zarządzania ryzykiem - Resilience, a także z naszym 

aktualizowanym na bieżąco blogiem - - WillisWire. Przez swoje zróżnicowanie kulturowe  



i przemysłowe, a także dzięki swojemu know- how, Willis zapewnia swoim rodzimym  

i międzynarodowym klientom bezpieczny rozwój. 

 

Kilka słów o Gras Savoye 

Firma Gras Savoye utworzona w 1907 roku jest największym brokerem ubezpieczeniowym 

we Francji. Od ponad stu lat Grupa rozwija się, stawiając Klienta w centrum swoich działań. 

Gras Savoye  posiada rozbudowaną sieć regionalną i międzynarodową, dzięki czemu 

uznawana jest za rzetelnego partnera tysięcy przedsiębiorców. Gras Savoye, broker 

ubezpieczeniowy, uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach dla różnych branż 

w zakresie : ubezpieczeń osobowych, majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, 

budowlanych, komunikacyjnych i innych. Gras Savoye ubezpiecza 500 000 pojazdów 

i ponad 2,2 mln osób na świecie. Firma prowadzi działalność w ponad 50 krajach, zatrudnia 3 

900 osób i razem z Willis obsługuje klientów ze 131 krajów.  

 

Kilka słów o Astorg Partners 

Astorg jest niezależnym, francuskim funduszem inwestycyjnym. Firma specjalizuje się  

w wykupie małych i średnich przedsiębiorstw w Europie i zarządza aktywami o wartości  

2 mld EUR. Astorg poszukuje firm prywatnych, o mocnej pozycji na rynku, a także spółek 

rodzinnych o silnym potencjale wzrostu, w które inwestuje, towarzyszy im w rozwoju i udziela 

wsparcia w formie kapitału. Astorg charakteryzuje się wyjątkową kulturą przedsiębiorczości, 

dalekosiężną wizją wynikająca z roli akcjonariusza i umiejętnością szybkiej reakcji dzięki 

krótkiemu i efektywnemu procesowi decyzyjnemu.  

 

Astorg nie ma specjalizacji sektorowych, jednak posiada szeroką wiedzę w sektorze 

medycznym, usług dla przedsiębiorstw oraz przemysłu niszowego, sprzedającego różnorodne 

produkty często związane z technologiami. Astorg ma swoje biura w Paryżu, Londynie i 

Luksemburgu oraz reprezentantów w Holandii, Szwajcarii i w Niemczech. Więcej informacji 

dostępnych jest na stronie www.astorg-partners.com.  

Ustalenia dotyczące deklaracji na przyszłość 

Zawarliśmy w tym dokumencie « deklaracje na przyszłość » zgodnie z sekcją 27A US 

Securities Act z 1933 roku, oraz sekcją 21E US Securities Exchange Act z 1934, które mają 

zadanie ochronne wprowadzone przez powyższe przepisy. Przyszłe deklaracje zawierają 

informacje o przyszłych ewentualnych wynikach oraz założenia przyszłych operacji. Wszystkie 

deklaracje poza deklaracjami odnoszącymi się do faktów w przeszłości, związane z 

działalnością, wydarzeniami lub rozwojem na przyszłość, jak na przykład przewidywane wyniki 

finansowe czy wzrost skali działalności, nasza silna obecność we Francji, nasz dostęp do 

rynków z dużym potencjałem rozwoju i do rynków ubezpieczeniowych, nasza nowa sieć 

międzynarodowa oraz nasze projekty i referencje, są deklaracjami na przyszłość. Ponadto, 

używanie słów takich jak "oczekiwać", "szacować" lub zbliżonych oznacza deklaracje na 

przyszłość.  



Deklaracje te mają w sobie niepewność, uzależnione są od istotnych wydarzeń i czynników, 

które mogłoby pociągnąć za sobą istotne różnice między wynikami lub faktyczną 

efektywnością oraz wynikami określonymi w tym dokumencie, chodzi między  

innymi o: ryzyko, że oferta nie zostanie przyjęta przez Gras Savoye i, że nie dojdzie  

do przejęcia, lub że transakcja nie odbędzie się w oczekiwanym przyspieszonym okresie; 

ryzyko, że warunki zawarcia transakcji nie będą spełnione; ryzko, że wymagana zgoda organu 

nadzoru nie zostanie udzielona, albo, że zostanie udzielona pod warunkami, które nie zostały 

przewidziane; ryzyko, że oczekiwane przychody z transakcji nabycia Gras Savoye nie będą w 

pełni osiągnięte, lub że będą osiągnięte w dłuższym czasie  

niż przewidywany, zwłaszcza wielkość i synergie sprzedaży w oczekiwanych wspólnych 

obszarach działalności, oraz nasza możliwość dostępu do rynków o silnym potencjale wzrostu; 

ryzyko, że nie uda się efektywnie włączyć Gras Savoye do naszej działalności; ryzyko, że nie 

uda się utrzymać kluczowych pracowników Gras Savoye ; ryzyka powiązane  

z działalnościami za granicą, w szczególności ryzyko podlegania pod prawodawstwo, które 

mogłoby mieć negatywny wpływ na naszą działalność oraz ryzyko stosowania do naszej 

działalności prawa, które mogłoby negatywnie wpłynąć na naszą handlową działalność 

międzynarodową ; wpływ wszystkich uwarunkowań politycznych, regionalnych, krajowych  

lub międzynarodowych, gospodarczych, handlowych, konkurencyjnych, rynkowych, 

środowiskowych, prawnych w zakresie naszej międzynarodowej działalności handlowej  

i wpływ aktualnej międzynarodowej sytuacji gospodarczej na nasz wynik operacyjny i naszą 

sytuację finansową.  

Pełniejsze informacje dotyczące deklaracji na przyszłość znajdują się w sekcji « Czynniki 

ryzyka» formularza 10-K Willis na zamknięty rok obrotowy 31 grudnia 2014, złożonego  

w Securities and Exchange Commission (SEC) w Stanach Zjednoczonych. Kopia dostępna 

jest on-line pod adresem: http ://www.sec.gov ou www.willis.com.  

Uważamy, że deklaracje na przyszłość zostały zbudowane na rzetelnych założeniach, 

niemniej jednak, każde z tych założeń i w konsekwencji każda z tych deklaracji może okazać 

się niedokładna. Zważywszy na nieścisłość, która z założenia jest cechą takich deklaracji, 

włączenie tych informacji nie stanowi żadnej deklaracji osiągnięcia celów projektu.  

Nasze deklaracje na przyszłość nie mogą być oceniane na dzień dystrybucji tego komunikatu 

prasowego i nie zobowiązujemy się do aktualizacji tych deklaracji, chyba,  

że takie byłyby wymogi prawne mające zastosowanie do papierów wartościowych. W obliczu 

powyższych ryzyk, niepewności i założeń, przewidziane na przyszłość wydarzenia mogą nie 

zostać zrealizowane, zalecamy w związku z powyższym nie polegać nadmiernie  

na przedmiotowych deklaracjach na przyszłość. . 

 

 

*Wynik Gras Savoye za 2014 rok wyniósł brutto 566 MEUR – komunikat prasowy Gras Savoye 

z 15 kwietnia 2015.  


