Sedgwick announces Cunningham Lindsey Netherlands service
offerings will operate with the Sedgwick brand
ROTTERDAM, September 5, 2018 – Sedgwick – a leading global provider of technology-enabled risk,
benefits and integrated business solutions – continues to bring its resources together around the world,
sharing news today of the integration of operations, colleagues and services in the Netherlands.
Following the strategic acquisition of Cunningham Lindsey and its subsidiaries earlier this year,
Cunningham Lindsey in the Netherlands will now operate under the Sedgwick name.
Under the unified brand, the team in the Netherlands is now part of the largest claims management
organisation in the world, offering an increased range of solutions to clients, coupled with the highest
standard of professional service. In addition, these local experts will benefit from the support of
Sedgwick’s unrivalled global knowledge and improved access to technology, talent and expertise within
the group.
“This is an historic moment and very exciting times for us and our clients,” said Jeroen Fröhlich, CEO for
Sedgwick in the Netherlands. “Unifying our resources within the Sedgwick family allows us to build upon
the strong reputations of both firms and enables us to provide a broader range of global solutions that
our clients need – delivered by the same local experts whom they know and trust.”
Sedgwick today has 21,000 professionals across 65 countries, providing best-in-class business solutions
to employers, insurance companies, brokers, policyholders and consumers around the world. With
expanded capabilities and technical resources, Sedgwick offers an unprecedented and unparalleled
breadth of services and depth of expertise to meet the complex needs of more clients in more locations
than ever before.
“The brand change forms part of our planned expansion of the market leading international businesses.
Having completed the acquisition, Sedgwick is now perfectly positioned for growth internationally and
we have a tremendous opportunity to offer an end-to-end service solution to our new and existing
clients around the world. Our strategic vision is to align our complementary services and further grow
the reach to a scale that will shape and define the enhanced expertise and talent we can offer,” said Ian
V. Muress, CEO of Sedgwick International.
Using the Sedgwick name and logo across all markets we serve strengthens our company’s brand
identity and capabilities and reinforces Sedgwick’s position as the industry leader.
“During this time of positive change in our business, we are determined to improve and broaden our
services in the market as we integrate our resources and strengthen our brand. We are proud to
continue serving as a trusted partner to our clients and look forward to sharing our expanded and
improved capabilities with them.” Fröhlich said.
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About Sedgwick
Sedgwick is a leading global provider of technology-enabled risk, benefits and integrated business
solutions. We provide a broad range of resources tailored to our clients’ specific needs in casualty,
property, marine, benefits and other lines. At Sedgwick, caring counts®; through the dedication and
expertise of more than 21,000 colleagues across 65 countries, the company takes care of people and
organizations by mitigating and reducing risks and losses, promoting health and productivity, protecting
brand reputations, and containing costs that can impact the bottom line. Sedgwick’s majority
shareholder is KKR; Stone Point Capital LLC, La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) and
other management investors are minority shareholders. For more, see www.sedgwick.com.
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Sedgwick maakt bekend dat dienstverlening van Cunningham Lindsey
Nederland wordt voortgezet onder de naam Sedgwick
ROTTERDAM, 4 september 2018 – Sedgwick – een internationale markleider op het gebied van
technologische risico’s, werknemersvoorzieningen en geïntegreerde bedrijfsoplossingen – blijft zijn
dienstverlening wereldwijd uitbreiden en maakt in dat kader vandaag bekend dat de activiteiten,
collega’s en diensten in Nederland worden geïntegreerd. Na de strategische acquisitie van Cunningham
Lindsey en haar dochterondernemingen eerder dit jaar, is Cunningham Lindsey Nederland voortaan
actief onder de naam Sedgwick.
Onder de nieuwe, gemeenschappelijke bedrijfsnaam maakt het team in Nederland thans deel uit van de
grootste schade-expertiseorganisatie ter wereld, waardoor het cliënten een nog breder scala aan
oplossingen kan bieden, gekoppeld aan professionele service van het hoogste niveau. Daarnaast zijn
deze lokale experts voortaan verzekerd van Sedgwicks wereldwijde kennis en toegang tot binnen de
groep aanwezige technologie, talent en deskundigheid.

“Dit is een historisch en uiterst enerverend moment voor ons en onze cliënten,” aldus Jeroen Fröhlich,
CEO van Sedgwick Nederland. “Door onze mensen en middelen samen te brengen binnen de Sedgwickfamilie, kunnen we voortbouwen op de stevig gevestigde reputaties van beide bedrijven en een breder
portfolio bieden aan wereldwijde oplossingen waar onze cliënten behoefte aan hebben – verzorgd door
dezelfde lokale experts die ze al jarenlang kennen en vertrouwen.”
Sedgwick heeft thans 21.000 deskundigen in dienst verspreid over 65 landen, die wereldwijd
toonaangevende bedrijfsoplossingen bieden aan werkgevers, verzekeringsmaatschappijen, makelaars,
verzekeringnemers en consumenten. Met de uitbreiding van ons aanbod en technische middelen biedt
Sedgwick een ongekend breed scala aan diensten en specialismen waarmee kan worden voldaan aan de
complexe behoeften van meer cliënten en op meer plaatsen dan ooit tevoren.
“De verandering van de merknaam maakt deel uit van onze geplande uitbreiding van toonaangevende
internationale bedrijven. Nu de acquisitie rond is, bevindt Sedgwick zich in een ideale positie om verder
internationaal te groeien. We hebben een geweldige kans om wereldwijd end-to-end serviceoplossingen
te bieden aan nieuwe en bestaande cliënten. Het is onze ambitie om ons beider dienstverlening op
elkaar te laten aansluiten en ons bereik verder uit te breiden tot een schaalgrootte die bepalend zal zijn
voor de toegenomen expertise en kwaliteiten die we te bieden hebben,” aldus Ian V. Muress, CEO van
Sedgwick International.
Het gebruik van Sedgwicks naam en logo in alle markten waarin we actief zijn, maakt ons bedrijf en onze
activiteiten herkenbaarder en verstevigt Sedgwicks positie als marktleider.
“In deze periode van positieve ontwikkelingen in onze bedrijfstak zijn we vastbesloten onze
dienstverlening te verbeteren en uit te breiden door mensen en middelen samen te voegen en onze
bedrijfsnaam nog steviger te vestigen. Vol trots blijven we onze cliënten als betrouwbare partner ten
dienste staan en we verheugen ons erop om hun onze uitgebreidere en verbeterde dienstverlening te
bieden,” zei Fröhlich.
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Over Sedgwick
Sedgwick is een internationale marktleider op het gebied van technologische risico’s,
werknemersvoorzieningen en geïntegreerde bedrijfsoplossingen. Wij bieden een breed scala aan
diensten afgestemd op de specifieke wensen van onze cliënten op het gebied van casualty, property,
transport, werknemersvoorzieningen en overige branches. At Sedgwick caring counts®; Dankzij de
betrokkenheid en deskundigheid van meer dan 21.000 collega’s in 65 landen draagt het bedrijf zorg voor
mensen en organisaties door het voorkomen en beperken van risico’s en schaden, het bevorderen van
gezondheid en productiviteit, het beschermen van bedrijfsreputaties en het beheersen van kosten die
de resultaten kunnen beïnvloeden. Sedgwicks meerderheidsaandeelhouder is KKR; Stone Point Capital

LLC, La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Andere managementinvesteerders zijn
minderheidsaandeelhouders. Kijk voor meer informatie op www.sedgwick.com.

