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NN Group is een financiële dienstverlener, actief in 11 landen, toonaangevend in een aantal Europese landen en Japan.
Met al haar medewerkers levert de groep pensioendiensten, pensioenen, verzekeringen, bankzaken en beleggingen
aan ongeveer 18 miljoen klanten. NN Group omvat Nationale-Nederlanden, NN, ABN AMRO verzekeringen, Movir, AZL,
BeFrank, OHRA en Woonnu. NN Group heeft een beursnotering op Euronext Amsterdam (NN).
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Onze aanwezigheid

Onze verantwoorde beleggingen

We zijn in 11 landen actief

In ons streven naar lange-termijn beleggingsrendement houden
we rekening met milieu-, sociale en governance (ESG) factoren.

We bieden pensioendiensten, pensioenen, verzekeringen,
bankzaken en beleggingen aan ongeveer 18 miljoen klanten.
Verzekeringen en Bank
Verzekeringen

Onze verantwoord beleggen-aanpak heeft vier pijlers:
1Integratie van ESG-factoren in onze beleggingsprocessen
2Actief aandeelhouderschap
3Beleidskader voor het uitsluiten van bepaalde beleggingen
4
Een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij,
bijvoorbeeld door te investeren in klimaatoplossingen
zoals zonne- en windenergie

Japan

Onze duurzaamheids waarderingen

Sustainalytics

Dow Jones Sustainability Index

FTSE4GOOD

CDP

14,8 (laag risico)
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Onze voortgang

Ons bedrijf

Realiseren van onze strategie

Segmenten

Klanten en distributie
We hebben onze Nederlandse klanten
in de nasleep van de zware storm in
februari goed kunnen helpen door de
capaciteit van onze klantenservice uit te
breiden. Daardoor konden we het grotere
aantal claims adequaat afhandelen en
bovendien tips geven om schades aan
opstallen te voorkomen.

Onze activiteiten zijn ingedeeld in
segmenten. De grafiek toont de
bijdrage aan de totale operationele
kapitaalgeneratie van NN Group over
het eerste half jaar van 2022.

Producten en diensten
In Roemenië hebben we samen met ING
Bank aldaar een verzekering
geïntroduceerd voor werkloosheid, en
volledige of gedeeltelijke invaliditeit als
gevolg van ziekte of ongevallen. Afhankelijk
van de wensen van klanten, worden drie
niveaus van bescherming aangeboden.

Mensen en organisatie
In Nederland hebben we het ‘You Matter’verlof geïntroduceerd voor onze collega’s,
verlof op maat op belangrijke momenten
in het leven, zoals bij het verlies van een
dierbare of bij het ondergaan van een
gendertransitiebehandeling.
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Financiële kracht
NN Bank heeft als eerste Nederlandse
bank een gedekte groene obligatielening
uitgegeven.
Samenleving
We hebben de ‘Your Community Matters’week georganiseerd, een vrijwilligersweek
voor het hele bedrijf, waarbij 2613 collega’s
hun tijd en energie hebben ingezet voor een
inclusieve economie, gezond en veilig leven
en een duurzame planeet.

31

Nederland Leven

74

Nederland Schade & Inkomen

198
144

Verzekeren Europa
Japan Leven
Vermogensbeheer*
Bank

580

Overige**

-140
* Vanaf april 2022 maakt NNIP onderdeel uit van
Goldman Sachs Groupc Inc.
**	Kosten van de holding, schuldkosten en de resultaten van NN Re.

Onze resultaten

Ons bedrijf

Kerncijfers*

Algemeen

In miljoenen euro

1H22

1H21

Gegenereerd operationeel kapitaal (OCG)

899

780

15,2%

Waarde nieuwe productie (VNB)

254

242

4,8%

983

1.119

−12,1%

2.006

1.414

41,9%

Operationeel resultaat
Nettoresultaat

Wijziging

30 juni 22 31 dec 21 30 juni 21
Solvency II ratio
Niet-financiële kerncijfers
Aantal verzekeringsentiteiten dat boven
het marktgemiddelde scoort (NPS)
Merkoverweging
Medewerkersbetrokkenheid
Vrouwen in het hogere management
Onze bijdrage aan lokale
gemeenschappen (EUR miljoen)

196%

213%

209%

30 juni 22 31 dec 21 30 juni 21
4

5

3

21%

23%

21%

7,7

7,7

7,8

39%

34%

34%

3,8

8,0

2,4

* De tabel weerspiegelt de 1H22 financiële resultaten van NN Group die op 11 augustus 2022 zijn gepubliceerd.

Medewerkers

±15.000
Klanten

±18 miljoen
Landen waarin we actief zijn

11

Credit ratings
(kredietbeoordelingen)

S&P A (positief vooruitzicht)
Fitch AA- (stabiel vooruitzicht)
Onze contactgegevens
umediarelations@nn-group.com
;+31 70 513 03 03
awww.nn-group.com

