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De eerste stap is meteen op 2 oktober 2019 gerealiseerd. Op die datum zijn de Nederlandse en Belgische 
medewerkers van Nationale Borg overgenomen door de nieuw opgerichte entiteit Liberty Mutual Surety Europe 
B.V. (LMSE BV). LMSE BV is gevestigd in Amsterdam met KvK nummer 75108186, en heeft een bijkantoor in 
Antwerpen met ondernemingsnummer 0732.697.418. LMSE  BV is een verzekering tussenpersoon onder toezicht 
van de AFM met AFM vergunning nummer 12046759.  

Als onderdeel van de eerste stap heeft LMSE BV de handelsnaam Nationale Borg ‘overgenomen’ van AIU DAC.  

De tweede stap is de overdracht van de portefeuille van bankgaranties van AIU DAC naar Liberty Mutual Insurance 
Europe SE (LMIE SE), een verzekeringsmaatschappij gevestigd te Luxemburg en net als LMSE BV onderdeel van 
de Liberty Mutual groep.   

Onder voorbehoud van de noodzakelijke goedkeuring door de toezichthouder en de Ierse Hoge Raad, is de 
verwachting dat de voorgestelde overdracht plaats zal vinden op 31 maart 2020 of zo spoedig mogelijk daarna. Tot 
aan deze datum blijft AIU DAC optreden als garantieverstrekker en treedt LMSE BV op als gevolmachtigd agent 
voor AIU DAC.  

Na de overdracht van de portefeuille van bestaande bankgaranties naar LMIE SE zal LMSE BV optreden als 
gevolmachtigd agent voor LMIE SE, die dan de verstrekker van nieuwe garanties wordt. 
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