PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE
Rotterdam 16/1/08

Hampden buys M. van Marle
Hampden Insurance Group B.V. in Rotterdam has announced that per 1 January 2008
they have purchased the entire share capital of the underwriting agency (in run-off) M.
van Marle from ABN AMRO for an undisclosed sum. This purchase will complement
Hampden’s existing run-off businesses and will be a platform to potentially assist other
companies with legacy agency business. Hampden’s CEO, Mr Tore Kalmeborg,
commented: “We are very happy to be able to take on part of the discontinued insurance
business of ABN AMRO. We believe that Hampden is now in an excellent position to
continue to provide this kind of service to the European market.” Director Gerrit M. van
Dijk added that there are several more general agencies in run-off, as well as portfolios or
parts of portfolios, that are waiting for this type of solution.

Hampden verwerft M. van Marle
Hampden Insurance Group B.V. in Rotterdam heeft per 1 januari 2008 de
gevolmachtigde agent (in run-off) M. van Marle overgenomen voor een niet
bekendgemaakte bedrag van ABN AMRO. Deze transactie zal een versterking zijn van
Hampden’s overige run-off zaken, en zal een platform creeren warmee Hampden andere
Nederlandse ondernemingen met gevolmachtigede agenten in run-off zal kunnen helpen.
“Wij zijn zeer verheugd om een van de laatste deelen van de reeds beeindigde
verzekeringsactiviteiten van ABN AMRO te kunnen overnemen. Wij denken dat
Hampden nu in een uitstekende positie zijn om deze diensten aan de Europese
assurantie-markt verder te kunnen anbieden”, aldus Hampden’s CEO Tore Kalmeborg.
Mede-directeur Gerrit M. van Dijk voegt daar nog aan toe dat er nog vele G.A.’s in runoff zijn, en dat er ook nog veel portefeuilles of delen van portefeuilles in run-off zijn, die
op een oplossing wachten.
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