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ERM, HÒLDING ASSEGURADOR ESPANYOL DEL GRUP CRÈDIT
ANDORRÀ, I RSM CREEN EL NOU HÒLDING ERSM INSURANCE
BROKERS
• El nou hòlding està participat en un 51% per ERM i en un 49% per RSM
• Aquest acord dona com a resultat la primera corredoria d’assegurances privada
d’Espanya
Andorra la Vella, 30 d’octubre de 2018
ERM Holding, del Grup Crèdit Andorrà, i el hòlding RSM han arribat a un acord per fusionar els
negocis de corredoria i consultoria. L’operació dona lloc al nou hòlding ERSM Insurance
Brokers, líder en el mercat espanyol en convertir-se en la primera corredoria d’assegurances
privada d’Espanya. El nou hòlding està participat per ERM (51%) i RSM (49%).
L’acord es tradueix en la creació d’un gran grup de corredories més competitiu, amb un
lideratge en el mercat que millora la capacitat d’inversió, recursos i capil·laritat. ERSM
Insurance Brokers té 145 empleats, un volum de 150 milions de primes intermediades i uns
ingressos de 21,4 milions d’euros; atén 120.000 clients i disposa d’una xarxa d’oficines i
col·laboradors que dona cobertura a tot el territori espanyol.
El nou hòlding permet explotar la complementarietat en l’oferta de productes i serveis, així com
unes fortes sinergies, que revertiran en un major benefici i servei a clients i col·laboradors.
ERSM Insurance Brokers engloba el negoci de corredoria d’assegurances i consultoria,
l’experiència d’ERM en l’àrea de consultoria de riscs i divisions especialitzades en el sector de
l’empresa (crèdit i caució i previsió social), així com la trajectòria d’RSM en la distribució
massiva a diferents col·lectius i, en particular, en l’automoció, especialment a través de noves
tecnologies. La suma de talent, tecnologia, innovació i capacitat financera permetrà fer front als
reptes de futur del sector, mantenint i millorant la vocació de servei als clients i col·laboradors
que caracteritza els dos grups.
Al capdavant d’ERSM Insurance Brokers hi ha Ricard Soler com a conseller delegat i Josep
Mulà com a director general.
El Grup Crèdit Andorrà reforça amb aquest acord la seva presència i el seu posicionament al
mercat assegurador espanyol.
Xavier Cornella, conseller executiu i director general del Grup Crèdit Andorrà, ha manifestat que
l’operació respon a l’objectiu de “teixir aliances estratègiques que reverteixin en la generació de
valor i oportunitats de creixement de futur”.
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Josep Brunet, director del Grup Assegurador de Crèdit Andorrà, ha mostrat la satisfacció per
l’acord, “que aporta valor a les dues parts, i amb el qual el Grup Crèdit Andorrà consolida la
seva presència a Espanya, amb una posició de lideratge a través d’un hòlding més competitiu”.
Brunet ha volgut destacar “la qualitat humana de tot l’equip i la importància que ha tingut el fet
de compartir uns mateixos valors entre el Grup Crèdit Andorrà i RSM a l’hora d’assolir aquest
acord, ja que la vocació de servei, el compromís i la voluntat de continuïtat, juntament amb una
més gran capacitat financera seran els pilars per continuar creixent i fer front amb seguretat als
reptes del sector assegurador a llarg termini”.
El nou conseller delegat d’ERSM, Ricard Soler, ha valorat l’operació com “una gran oportunitat
per a les dues parts i una gran aposta per a RSM, una empresa familiar de tercera generació
que amb aquest acord assegura el seu futur i continuïtat de la mà d’un gran soci de valor que
ens permet refermar el nostre posicionament al mercat. La professionalitat i la trajectòria de tot
l’equip d’ERSM Insurance Brokers, així com les capacitats i els recursos del nou hòlding ens
permeten mirar cap al futur amb la fortalesa d’un gran grup i la possibilitat d’oferir un millor
servei als nostres clients i col·laboradors”.

Sobre RSM Corredoria d’Assegurances
RSM és una empresa familiar professionalitzada amb presència al mercat espanyol i
internacional, amb més de 30 anys d’experiència. La corredoria té una extensa xarxa de
col·laboradors per tot Espanya, la majoria del sector de l’automoció. En l’última dècada ha
experimentat un gran creixement que li ha permès garantir un millor servei en cada una de les
seves àrees, sent la tecnologia un dels pilars en els quals sustenta la seva expansió.

Sobre ERM Risk Management i Grup Crèdit Andorrà
ERM és una societat del Grup Crèdit Andorrà especialitzada en solucions integrals de gerència
de riscs i en disseny de programes d’assegurances, amb un equip de professionals de llarga
trajectòria en el mercat assegurador i reassegurador. La xarxa d’oficines d’ERM dona cobertura
al territori espanyol a través d’oficines a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, València,
Castelló, Palma, Sevilla i Madrid.
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