Persbericht

Can Akın Çağlar treedt terug als CEO van Eureko Sigorta
Zeist, 6 mei 2019 - Can Akın Çağlar treedt per 10 mei 2019 terug als Chief Executive Officer (CEO)
van Eureko Sigorta, dochteronderneming van Achmea in Turkije. Hij heeft deze functie de
afgelopen vijf jaar vervuld. Can Akın Çağlar zal tot 31 juli 2019 aanblijven als speciaal adviseur van
Robert Otto, lid van de Raad van Bestuur van Achmea en voorzitter van de Raad van
Commissarissen van Eureko Sigorta. Hij heeft er tevens mee ingestemd per 1 augustus 2019 te
fungeren als onafhankelijk vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Eureko Sigorta. Can
Akın Çağlar blijft ook voorzitter van het Turkse Verbond van Verzekeraars.
Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: "Eureko Sigorta heeft de afgelopen jaren
belangrijke stappen gezet in de richting van digitalisering van het bedrijf en versterking van de relatie
met Garanti Bank. Wij willen Can Akın Çağlar bedanken voor zijn bijdrage en zijn blij dat hij ermee
heeft ingestemd om als onafhankelijk commissaris aan ons verbonden te blijven.”
Can Akın Çağlar: "Als dochteronderneming van Achmea heeft Eureko Sigorta vele stappen voorwaarts
gezet. Ik zal mijn uiterste best doen om in mijn rol als onafhankelijk commissaris en als voorzitter van
het Turkse Verbond van Verzekeraars bij te dragen aan het toekomstige succes van de onderneming.”
Uco Vegter, momenteel divisievoorzitter Internationaal bij Achmea, zal als CEO van Eureko Sigorta
optreden tot Achmea een nieuwe CEO heeft benoemd.
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Over Eureko Sigorta
Eureko Sigorta is een innovatieve Turkse verzekeraar, die schade- en ziektekostenverzekeringen aanbiedt via
het bankkanaal en rechtstreeks aan particuliere en zakelijke klanten. Eureko Sigorta werd opgericht in 1989 en
is een toonaangevende bankverzekeringsmaatschappij door de samenwerking met Garanti Bank.
www.eurekosigorta.com.tr
Over Achmea
Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, zoals Centraal Beheer, Interpolis en
Zilveren Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland (ruim 14.000 medewerkers).
Achmea heeft een coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en
aandeelhouders in balans zijn. Klanten van Achmea legden in 2018 circa 20 miljard euro aan premiegeld in.
Achmea is in Nederland marktleider op het gebied van schade- en zorgverzekeringen. Ook biedt het
inkomensverzekeringen en met het Centraal Beheer APF een goed inkomen voor later. De vermogensbeheerder
Achmea Investment Management heeft ruim 129 miljard euro aan assets under management. Naast Nederland
is Achmea ook internationaal actief in vijf andere landen. www.achmea.nl

