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 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 
(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) 

Statutair gevestigd te Zaandam  
 
De Directie van Achmea Beleggingsfondsen N.V. (de ‘Vennootschap’) maakt bekend, dat er per 1 januari 
2010 een wijziging is doorgevoerd en er per 1 mei 2010 een wijziging zal worden doorgevoerd in het 
basisprospectus en/of aanvullend prospectus (samen hierna ‘Prospectus’) van het Achmea Nederland 
Aandelenfonds (serie 1), het Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2), het Achmea Wereld 
Aandelenfonds (serie 3), het Achmea Eurolanden Obligatiefonds (serie 4), het Achmea Eurolanden Mixfonds 
(serie 5) (ieder een ‘Fonds’ en meerdere fondsen de ‘Fondsen’). 
 
De wijziging per 1 januari 2010 betreft het aanstellen van een andere administrateur voor alle Fondsen en de 
beleggingspools waarin de Fondsen beleggen.  
 
De wijziging per 1 mei 2010 betreft het aanstellen van meerdere vermogensbeheerders in de Beleggingspool 
Achmea Obligaties Euro en in de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro (hierna de ‘Beleggingspools’). De 
kosten van vermogensbeheer in de Beleggingspools zal enigszins kunnen fluctueren, afhankelijk van de 
omvang van het belegd vermogen bij de verschillende vermogensbeheerders. De Directie zal in het 
prospectus een verwachting opnemen van de hoogte van de kosten verband houdende met het 
vermogensbeheer van de Beleggingspools. Deze wijziging in de Beleggingspools per 1 mei 2010 heeft 
gevolg voor de totale kostenratio (TER) van het Achmea Eurolanden Aandelenfonds, het Achmea 
Eurolanden Obligatiefonds en het Achmea Eurolanden Mixfonds, welke beleggen in de Beleggingspools.  
 
Om de beleggers in de Fondsen volledig en uitgebreid te informeren, heeft de Directie van de Vennootschap 
een Informatie Memorandum opgesteld met een toelichting op de wijziging per 1 januari 2010 en de 
wijziging per 1 mei 2010. Het Informatie Memorandum is kosteloos schriftelijk aan te vragen of te 
downloaden op www.achmeabeleggingsfondsen.nl.  
 
Deze publicatie geldt voor de wijziging ingaande per 1 mei 2010 als een bekendmaking als bedoeld in artikel 
4:47 lid 2 Wet op het financieel toezicht van een wijziging van de voorwaarden die gelden tussen de 
Vennootschap en de aandeelhouders. Niet eerder dan drie maanden na deze publicatie zal de wijziging 
plaatsvinden. Gedurende deze drie maanden kunnen aandeelhouders onder ongewijzigde voorwaarden 
uittreden.  
 
Amsterdam, 22 januari 2010 
De directie: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
 




