
Achmea Beleggingsfondsen N.V.
(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)
statutair gevestigd te Zaandam

Oproeping gecombineerde 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 de volgende series:

Serie 1 (Achmea Nederland Aandelenfonds) (‘Fonds 1’)
Serie 2 (Achmea Eurolanden Aandelenfonds) (‘Fonds 2’)
Serie 3 (Achmea Wereld Aandelenfonds) (‘Fonds 3’)
Serie 4 (Achmea Eurolanden Obligatiefonds) (‘Fonds 4’)
Serie 5 (Achmea Eurolanden Mixfonds) (‘Fonds 5’)

Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van de Vennootschap worden 
uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse gecombineerde Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap en de vergaderingen van 
houders van gewone aandelen van respectievelijk Fonds 1, Fonds 2, Fonds 3, 
Fonds 4, Fonds 5 (tezamen: de ‘AVA’), te houden op 30 april 2015 om 09.00 uur 
ten kantore van de Vennootschap, Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam.

Agenda:
1. Opening;
2.  Behandeling van het schriftelijke jaarverslag en het door de directie gevoerde 

beheer in 2014;
3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 (stempunt);
4. Vaststelling van de winstbestemming (stempunt);
5.  Décharge aan Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. voor het door haar 

gevoerde bestuur van de Vennootschap over het boekjaar 2014 (stempunt);
6. Rondvraag;
7. Sluiting.

De agenda, het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens, zoals 
bedoeld in artikel 2:392 lid 1 BW, liggen vanaf heden voor iedere 
vergadergerechtigde ter inzage op het kantoor van de Vennootschap, 
Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam. Afschriften van deze stukken zijn op de 
genoemde plaats voor vergadergerechtigden gratis verkrijgbaar en zijn te 
downloaden op de website van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.:  
www.achmeabeleggingsfondsen.nl.

Overeenkomstig het in de wet bepaalde zullen voor deze vergadering als stem- en 
vergadergerechtigden gelden degenen die op 2 april 2015 (de ‘Registratiedatum’), 
na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn ingeschreven in 
een van de hierna te noemen registers:
-  Houders van aandelen aan toonder: de administraties van de intermediairs 

zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (de ‘Intermediair’) waaruit blijkt 
wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

-  Houders van aandelen op naam: het register van aandeelhouders zoals dat 
wordt bijgehouden door de Vennootschap.

Vergadergerechtigden die hun rechten ontlenen aan aandelen aan toonder en 
voornemens zijn de vergadering bij te wonen, dienen via de Intermediair waar 
hun aandelen in administratie zijn, een ontvangstbewijs te verkrijgen, dat als 
toegangsbewijs voor de vergadering dient. Intermediairs dienen uiterlijk 23 april 
2015 17.30 uur CET op het kantoor van de Vennootschap een verklaring te 
verstrekken. Deze verklaring dient in te houden dat het in die verklaring per 
Fonds genoemde aantal gewone aandelen aan toonder behoort tot haar 
verzameldepot en dat de in die verklaring vermelde persoon tot de vermelde 
aandelen deelgenoot in haar verzameldepot is of als vruchtgebruiker of 
pandhouder hiertoe gerechtigd is. Vergadergerechtigden die certificaten van 
aandelen houden via Stichting Achmea Beleggersgiro, kunnen overeenkomstig 
het geldende reglement van de Stichting Achmea Beleggersgiro een schriftelijk 
verzoek tot het bijwonen van de vergadering indienen bij Stichting Achmea 
Beleggersgiro, Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam, op uiterlijk 23 april 2015 
17.30 uur CET met opgave van het aantal aandelen waarop de belegger 
stemrecht wenst uit te oefenen, waarna een toegangsbewijs zal worden 
toegezonden, zonder welk toegangsbewijs de vergadering niet kan worden 
bijgewoond. Houders van aandelen, die niet worden geadministreerd via een 
Intermediair, kunnen zich tot en met 23 april 2015 17.30 uur CET schriftelijk bij 
de directie van de Vennootschap aanmelden.

Stem- en vergadergerechtigden die zich willen laten vertegenwoordigen door een 
schriftelijk gevolmachtigde dienen hun aandelen aan te melden op de hiervoor 
beschreven wijze en een door hen ondertekende volmacht uiterlijk 23 april 2015 
17.30 uur CET in te leveren bij de Vennootschap. De gevolmachtigde dient een 
kopie van de volmacht voorafgaand aan de vergadering bij de registratiebalie in 
te leveren.

Amsterdam, 18 maart 2015
De Directie: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.


