
Herstructurering
Beleggingsfondsen

van Achmea Beleggingsfondsen N.V.



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

statutair gevestigd te Zaandam 
 

Serie 1 (Avéro Achmea Nederland Aandelenfonds) ISIN-code NL0000281293 (‘Fonds 1’) 
Serie 2 (Avéro Achmea Euro Obligatiefonds) ISIN-code NL0000280113 (‘Fonds 2’) 
Serie 3 (Avéro Achmea Euro Aandelenfonds) ISIN-code NL0000280121 (‘Fonds 3’) 

Serie 4 (Avéro Achmea Euro Mixfonds) ISIN-code NL0000281301 (‘Fonds 4’) 
Serie 5 (Avéro Achmea Noord Amerika Aandelenfonds) ISIN-code NL0000280147 (‘Fonds 5’) 

Serie 6 (Centraal Beheer Achmea Nederland Fonds) ISIN-code NL0000281319 (‘Fonds 6’) 
Serie 7 (Centraal Beheer Achmea Euro Fonds) ISIN-code NL0000280162 (‘Fonds 7’) 

Serie 8 (Centraal Beheer Achmea Euro Mix Fonds) ISIN-code NL0000280170 (‘Fonds 8’) 
Serie 9 ( Centraal Beheer Achmea Euro Obligatiefonds) ISIN-code NL0000281327 (‘Fonds 9’) 

Serie 10 (Centraal Beheer Achmea Noord Amerika Fonds) ISIN-code NL0000280196 (‘Fonds 10’) 
Serie 11 (Centraal Beheer Achmea Wereld Fonds) ISIN-code NL0000280204 (‘Fonds 11’) 

Serie 12 (FBTO Nederland Aandelenfonds) ISIN-code NL0000281335 (‘Fonds 12’) 
Serie 13 (FBTO Euro Obligatiefonds) ISIN-code NL0000281343 (‘Fonds 13’) 
Serie 14 (FBTO Euro Aandelenfonds) ISIN-code NL0000280238 (‘Fonds 14’) 

Serie 15 (FBTO Euro Mixfonds) ISIN-code NL0000280246 (‘Fonds 15’) 
Serie 16 (FBTO Noord Amerika Aandelenfonds) ISIN-code NL0000280253 (‘Fonds 16’) 

Serie 17 (Achmea Euro Obligatiefonds) ISIN-code NL0000280261 (‘Fonds 17’) 
Serie 18 (Achmea Euro Aandelenfonds) ISIN-code NL0000280279 (‘Fonds 18’) 
Serie 19 (Achmea Euro Mixfonds 50/50) ISIN-code NL0000280287 (‘Fonds 19’) 
Serie 20 (Achmea Euro Mixfonds 80/20) ISIN-code NL0000280295 (‘Fonds 20’) 

 
Onder verwijzing naar de advertenties in de Trouw en de Officiële Prijscourant van respectievelijk 22 en 21 
februari 2008 en 12 en 11 maart 2008, waarin ondermeer bekend is gemaakt dat de gecombineerde 
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Achmea Beleggingsfondsen N.V. (de 
‘Vennootschap’) en de vergadering van houders van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap 
van bovengenoemde Fondsen 1 tot en met 20 (tezamen de ‘BAVA’) op 10 maart 2008 onder meer hebben 
besloten tot conversie en vernummering van de volgende gewone aandelen: 
a. de aandelen van Fonds 1 en Fonds 12 zullen worden geconverteerd in aandelen van Fonds 6, 

waarna Fonds 6 vernummerd zal worden tot Fonds 1, van welk Fonds de naam gewijzigd zal 
worden in Achmea Nederland Aandelenfonds; 

b. de aandelen van Fonds 3, Fonds 14 en Fonds 18 zullen worden geconverteerd in aandelen van 
Fonds 7, waarna Fonds 7 vernummerd zal worden in Fonds 2, van welk Fonds de naam gewijzigd 
zal worden in Achmea Eurolanden Aandelenfonds; 

c. de aandelen van Fonds 5, Fonds 10 en Fonds 16 zullen worden geconverteerd in aandelen van 
Fonds 11, waarna Fonds 11 vernummerd zal worden tot Fonds 3, van welk Fonds de naam 
gewijzigd zal worden in Achmea Wereld Aandelenfonds; 

d. de aandelen van Fonds 2, Fonds 13 en Fonds 17 zullen worden geconverteerd in aandelen van 
Fonds 9, waarna Fonds 9 vernummerd zal worden tot Fonds 4, van welk Fonds de naam gewijzigd 
zal worden in Achmea Eurolanden Obligatiefonds; en 

e. de aandelen van Fonds 4, Fonds 15, Fonds 19 en Fonds 20 zullen worden geconverteerd in 
aandelen van Fonds 8, waarna Fonds 8 vernummerd zal worden tot Fonds 5, van welk Fonds de 
naam gewijzigd zal worden in Achmea Eurolanden Mixfonds.  
(voormelde conversies en vernummeringen tezamen te noemen: de ‘Samenvoeging’). 

De Samenvoeging zal bij statutenwijziging plaatsvinden, waartoe op voorstel van de directie en de vergadering 
van houders van prioriteitsaandelen en onder goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen in de 
Fondsen 1 tot en met 20 is besloten.  
 
Thans maakt de directie van de Vennootschap bekend dat de Samenvoeging op 14 juni 2008 zal plaatsvinden.  
 
Onder voorbehoud dat de Samenvoeging zal worden geëffectueerd, zal aan Euronext Amsterdam by NYSE Euronext worden 
verzocht de beursnotering van de aandelen van de Fondsen 1 tot en met 20 met ingang van 16 juni 2008 te beëindigen. De 
laatste handelsdag zal zijn op 13 juni 2008. Dit betekent dat u eventuele orders tot en met 12 juni 2008 voor 16.00 uur (cut-
off time) kunt inleggen. Indien op die dag sprake mocht zijn van vervroegde sluiting van de beurs, zal een ander door de beurs 
bekend te maken/ bekend gemaakt (vroeger) tijdstip als cut-off tijdstip te gelden hebben. Na dit tijdstip is het niet meer 
mogelijk om orders in te leggen. Voor deelnemers via Stichting Achmea Beleggersgiro geldt dat eventuele orders tot en met 
12 juni 2008 voor 15.30 uur kunnen worden ingelegd.  
 
De ruilverhouding voor de effectuering van de Samenvoeging zal worden vastgesteld op basis van de intrinsieke waarde van 
de betreffende Fondsen op 13 juni 2008, uitgaande van de slotkoersen van 12 juni 2008. De intrinsieke waarde zal door de 
directie van de Vennootschap worden vastgesteld en zal worden gecontroleerd door een externe deskundige. Indien er bij de 
verhandeling via Euronext Fund Service, of rechtstreeks met de Vennootschap, fracties resteren, krijgen de aandeelhouders 
een vordering in geld op de Vennootschap. Voor deelnemers via Stichting Achmea Beleggersgiro geldt dat de oude en 
nieuwe aanspraken in fracties worden weergegeven. Op de beursdag waarop de intrinsieke waarde van de aandelen van de 



Fondsen wordt bepaald, kunnen er geen orders worden ingelegd (waaronder niet via Euronext Fund Service en via Stichting 
Achmea Beleggersgiro).  
 
Aandeelhouders die thans deelnemen in een Fonds dat op grond van de Samenvoeging geconverteerd zal worden in een ander 
Fonds, zullen door de Samenvoeging aandeelhouder worden van het Fonds waarin het betreffende Fonds wordt 
geconverteerd. Het beleggingsbeleid en de kosten van de te converteren Fondsen zullen in bepaalde opzichten wijzigen, zoals 
is weergegeven in het informatie memorandum dat ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap, Gatwickstraat 1, 1043 
GK Amsterdam, kosteloos schriftelijk is op te vragen bij Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., Postbus 430, 3830 AL 
Leusden en ten slotte tevens beschikbaar is op de website: www.achmeabeleggingsfondsen.nl.  
 
Teneinde de Samenvoeging in beginsel provisievrij te laten geschieden, zal aan bij Euroclear Nederland aangesloten 
instellingen een vergoeding van EUR 3,-- per depot worden toegekend. 
 
Na de Samenvoeging zal het kapitaal van de Vennootschap bestaan uit de volgende Fondsen, welke Fondsen 
een beursnotering zullen hebben op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext en waarvoor de hierna te 
noemen nieuwe ISIN-codes zullen gelden: 
Serie 1 (Achmea Nederland Aandelenfonds) (‘Fonds 1’) ISIN-code NL0006259970  
Serie 2 (Achmea Eurolanden Aandelenfonds) (‘Fonds 2’) ISIN-code NL0006259988 
Serie 3 (Achmea Wereld Aandelenfonds) (‘Fonds 3’) ISIN-code NL0006259996 
Serie 4 (Achmea Eurolanden Obligatiefonds) (‘Fonds 4’) ISIN-code NL0006260002 
Serie 5 (Achmea Eurolanden Mixfonds) (‘Fonds 5’) ISIN-code NL0006260010 
 
Een en ander zal plaatsvinden onder voorbehoud dat de Samenvoeging zal worden geëffectueerd 
door middel van voormelde statutenwijziging. 
 
Leusden, 20 mei 2008 
De directie: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
 




