
 

 

 

 

 

 
I N F O R M A T I E   M E M O R A N D U M  

 

 

 

 

met betrekking tot 
  

de gecombineerde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van  

Achmea Beleggingsfondsen N.V.  

(de 'Vennootschap') 

en 
de vergaderingen van houders van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap  

van de volgende series: 

 

Serie 1 (Avéro Achmea Nederland Aandelenfonds) 

Serie 2 (Avéro Achmea Euro Obligatiefonds) 
Serie 3 (Avéro Achmea Euro Aandelenfonds) 

Serie 4 (Avéro Achmea Euro Mixfonds) 

Serie 5 (Avéro Achmea Noord Amerika Aandelenfonds) 

Serie 6 (Centraal Beheer Achmea Nederland Fonds) 

Serie 7 (Centraal Beheer Achmea Euro Fonds)  
Serie 8 (Centraal Beheer Achmea Euro Mix Fonds) 

Serie 9 (Centraal Beheer Achmea Euro Obligatiefonds) 

Serie 10 (Centraal Beheer Achmea Noord Amerika Fonds) 

Serie 11 (Centraal Beheer Achmea Wereld Fonds) 

Serie 12 (FBTO Nederland Aandelenfonds) 
Serie 13 (FBTO Euro Obligatiefonds) 

Serie 14 (FBTO Euro Aandelenfonds) 

Serie 15 (FBTO Euro Mixfonds) 

Serie 16 (FBTO Noord Amerika Aandelenfonds) 

Serie 17 (Achmea Euro Obligatiefonds) 
Serie 18 (Achmea Euro Aandelenfonds) 

Serie 19 (Achmea Euro Mixfonds 50/50) 

Serie 20 (Achmea Euro Mixfonds 80/20) 

 

 
te houden op 10 maart 2008, om 10.00 uur  

op het kantooradres van de Vennootschap 

Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam 

  

 

 22 Februari 2008
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I. Doel informatie memorandum   
  

Dit informatie memorandum is opgesteld door Achmea Beleggingsfondsen N.V. om 

vergadergerechtigden nader te informeren over de besluiten die zijn geagendeerd voor 

de gecombineerde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en de 

vergaderingen van houders van gewone aandelen van respectievelijk de series 1 tot en 

met 20, in het kapitaal van de Vennootschap (de 'BAVA'). De BAVA zal op 10 maart 
2008 gehouden worden op het kantooradres van de Vennootschap.  

 

Op 22 februari 2008 is in het landelijk verspreid dagblad Trouw en in de Officiële 

Prijscourant de oproeping voor de BAVA, met daarin opgenomen de agenda van de 

BAVA, gepubliceerd. De oproeping is als bijlage A aan dit informatie memorandum 
gehecht. 

 

Dit informatie memorandum ligt ter inzage ten kantore van de Vennootschap, 

Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam. Daarnaast is het Informatie Memorandum 

kosteloos schriftelijk op te vragen bij Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., Postbus 
430, 3830 AL Leusden en beschikbaar op de website: 

www.achmeabeleggingsfondsen.nl  

 

Vergadergerechtigden wordt aangeraden kennis te nemen van de volledige inhoud van 

dit informatie memorandum en de bijlagen en eventueel hun eigen juridisch of fiscaal 
adviseur te raadplegen. 
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II. Korte beschrijving van de Vennootschap 

 

Paraplustructuur 

De Vennootschap is een naamloze vennootschap in de vorm van een 

beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De Vennootschap heeft een 

zogenaamde paraplustructuur, wat inhoudt dat het aandelenkapitaal is verdeeld in 
verschillende series. Elke serie vertegenwoordigt een specifiek fonds. Het 

maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in 10 prioriteitsaandelen en 

100 series gewone aandelen, genaamd Fonds 1 tot en met 100. Een bepaald deel van 

het vermogen van de Vennootschap wordt aan een Fonds toegerekend. Hiertoe wordt 

per Fonds een aparte administratie gevoerd. De houders van aandelen van het 
desbetreffende Fonds zijn economisch gerechtigd tot het vermogen zoals dat uit de 

administratie van de Vennootschap blijkt. Het in elk Fonds te storten of daaraan toe te 

rekenen gedeelte van het vermogen van het Fonds wordt overeenkomstig een 

specifiek beleggingsbeleid belegd. Elk Fonds heeft een eigen beleggingsbeleid, 

risicoprofiel, kostenstructuur en koersvorming. Alle aan een Fonds toe te rekenen 
opbrengsten en kosten worden in de voor het Fonds gevoerde administratie separaat 

verantwoord. Zowel de positieve als de negatieve waardeveranderingen in de 

beleggingsportefeuille van een Fonds komen ten gunste respectievelijk ten laste van 

de aandeelhouders in het desbetreffende Fonds. Dit komt tot uitdrukking in de 

intrinsieke waarde van een aandeel van het desbetreffende Fonds. Deze waarde per 
aandeel van een Fonds wordt berekend door de waarde van het vermogen van het 

desbetreffende Fonds te delen door het aantal aandelen van het desbetreffende Fonds 

die op dat moment bij anderen dan de Vennootschap zijn geplaatst. Voor een meer 

gedetailleerde uiteenzetting per Fonds wordt verwezen naar het basisprospectus van 

de Vennootschap, alsmede naar de aanvullende prospectussen (tezamen: het 
‘Prospectus’) waarin specifieke informatie wordt verstrekt over elk Fonds waarvan 

aandelen zijn geplaatst.  

 

Beleggingen van de Vennootschap 

De Vennootschap belegt voornamelijk door te participeren in fondsen zoals nader 
omschreven in het Prospectus (de ‘Beleggingspools’). 

 

 Verhandeling 

De aandelen in de Fondsen worden verhandeld via Euronext Fund Service en via 

Stichting Achmea Beleggersgiro.  
 

Beheerder en vergunning 

Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is de beheerder en de statutair bestuurder 

van de Vennootschap en houdt een vergunning als beheerder van een 

beleggingsinstelling en staat als zodanig onder toezicht van de Stichting Autoriteit 
Financiële Markten (de ´AFM´).  
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Inschrijving  
De Vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel 

voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer: 34139225. 

 

Verkrijgbaarstelling stukken 

Het Prospectus, de statuten en de jaarverslagen van de Vennootschap zijn kosteloos 

verkrijgbaar bij Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., Postbus 430, 3830 AL 
Leusden, alsmede op de website: www.achmeabeleggingsfondsen.nl. 

 

III. Beschrijving van de voorgenomen herstructurering 

 

III.1. Inkoop van aandelen van Achmea Pensioen en Levensverzekeringen N.V.; 
kapitaal vermindering en statutenwijziging; toelichting bij de agendapunten 3, 

4A, en 5 

 

Achmea Pensioen en Levensverzekeringen N.V. wenst de door haar gehouden 

aandelen in de Vennootschap te laten inkopen, zodat zij de participaties in de 
Beleggingspools die kunnen worden toegerekend aan de door haar gehouden 

aandelen, kan laten houden door een nieuwe voor dat doel op te richten 

beleggingsinstelling (de ‘Unit Linked Beleggingsinstelling’). Het aantal in te kopen 

aandelen betreft ongeveer 86% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. De 

inkoop zal onder opschortende voorwaarde van de wijziging van de statuten van de 
Vennootschap, conform de conceptakte van statutenwijziging die als bijlage B 

aangehecht is, dienen te geschieden.  

 

Als gevolg van de inkoop zal de Vennootschap een groot aantal aandelen van de 

desbetreffende Fondsen houden. De wet eist dat steeds 10 procent van het 
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bij anderen dan de Vennootschap is 

geplaatst. Teneinde de Vennootschap ook in de toekomst in de gelegenheid te stellen 

aandelen in te kopen wordt aan de BAVA voorgesteld (AGENDAPUNT 3) te besluiten 

tot intrekking van aandelen die zij in haar eigen kapitaal houdt. Tevens wordt in dat 

verband voorgesteld (AGENDAPUNT 4A) het maatschappelijk kapitaal van de 
Vennootschap te verlagen. De conceptakte van statutenwijziging is als bijlage B 

aangehecht.  

 

De in AGENDAPUNT 3 voorgestelde intrekking van gewone aandelen heeft een 

kapitaalvermindering tot gevolg. Een kapitaalvermindering vereist een twee/derde 
meerderheidsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de 

Vennootschap, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de  

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Voor de kapitaalvermindering is tevens 

de goedkeuring vereist van elke groep van houders van aandelen van elk Fonds aan  
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wier rechten afbreuk wordt gedaan. Deze goedkeuring is als AGENDAPUNT 5 
opgenomen. Het hierboven beschreven meerderheidsvereiste geldt ook ten aanzien 

van het besluit tot goedkeuring van de kapitaalvermindering.  

De kapitaalvermindering zal van kracht worden zodra de statutenwijziging, zoals 

vermeld onder AGENDAPUNT 4A, van kracht wordt.  

 

De wijziging van de statuten conform de conceptakte zoals opgenomen in bijlage B zal 
naar verwachting op of omstreeks 14 juni 2008 geëffectueerd worden. De 

kapitaalvermindering wordt van kracht per de datum waarop de statutenwijziging van 

kracht wordt. 

 

III.2.  Samenvoeging Fondsen door statutenwijziging; toelichting op agendapunten 4B 
en 5 

 

Voorgesteld wordt om de bestaande Fondsen met (nagenoeg) eenzelfde 

beleggingsbeleid samen te voegen. Hierdoor kunnen de geplaatste 20 Fondsen 

worden samengevoegd tot 5 Fondsen. Door deze vereenvoudiging hoeft de 
Vennootschap, onder meer, minder administraties te voeren, minder jaarrekeningen op 

te stellen en minder vergaderingen van houders van aandelen van een Fonds te 

houden. Daarnaast kan de risico- en rendementsverhouding verbeterd worden en 

snellere implementatie van wet - en regelgeving plaatsvinden.  

 
De hierna te beschrijven samenvoeging zal worden geëffectueerd door middel van een 

statutenwijziging, conform de conceptakte van statutenwijziging die als bijlage C is 

aangehecht.  

 

Aan de BAVA wordt in AGENDAPUNT 4B voorgesteld te besluiten tot statutenwijziging 
waarbij: 

 

i) de aandelen van Fonds 1 (Avéro Achmea Nederland Aandelenfonds) en Fonds 

12 (FBTO Nederland Aandelenfonds) geconverteerd worden in aandelen in 

Fonds 6 (Centraal Beheer Achmea Nederland Fonds), waarna Fonds 6 
(Centraal Beheer Achmea Nederland Fonds) vernummerd zal worden tot 

Fonds 1. De naam van Fonds 1 zal vervolgens gewijzigd worden in Achmea 

Nederland Aandelenfonds; 

 

ii) de aandelen van Fonds 3 (Avéro Achmea Euro Aandelenfonds), Fonds 14 
(FBTO Euro Aandelenfonds) en Fonds 18 (Achmea Euro Aandelenfonds) 

geconverteerd worden in aandelen Fonds 7 (Centraal Beheer Achmea Euro 

Fonds), waarna Fonds 7 vernummerd zal worden tot Fonds 2. De naam van 

Fonds 2 zal vervolgens gewijzigd worden in Achmea Eurolanden 

Aandelenfonds; 
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iii) de aandelen van Fonds 5 (Avéro Achmea Noord Amerika Aandelenfonds), 
Fonds 10 (Centraal Beheer Achmea Noord Amerika Fonds) en Fonds 16 

(FBTO Noord Amerika Aandelenfonds) geconverteerd worden in aandelen 

Fonds 11 (Centraal Beheer Achmea Wereld Fonds), waarna Fonds 11 wordt 

vernummerd tot Fonds 3. De naam van Fonds 3 zal vervolgens gewijzigd 

worden in Achmea Wereld Aandelenfonds; 

 
 

iv)  de aandelen van Fonds 2 (Avéro Achmea Euro Obligatiefonds), Fonds 13 

(FBTO Euro Obligatiefonds) en Fonds 17 (Achmea Euro Obligatiefonds) 

geconverteerd worden in Fonds 9 (Centraal Beheer Achmea Euro 

Obligatiefonds), waarna Fonds 9 wordt vernummerd tot Fonds 4. De naam van 
Fonds 4 zal vervolgens gewijzigd worden in Achmea Eurolanden 

Obligatiefonds; en 

 

v) de aandelen van Fonds 4 (Avéro Achmea Euro Mixfonds), Fonds 15 (FBTO 

Euro Mixfonds), Fonds 19 (Achmea Euro Mixfonds 50/50) en Fonds 20 
(Achmea Euro Mixfonds 80/20) geconverteerd worden in Fonds 8 (Centraal 

Beheer Achmea Euro Mix Fonds), waarna Fonds 8 wordt vernummerd tot 

Fonds 5. De naam van Fonds 5 zal vervolgens gewijzigd worden in Achmea 

Eurolanden Mixfonds. 

(voormelde conversies en vernummeringen tezamen te noemen: de 
“Samenvoeging”).  

 

De ruilverhouding voor de conversie van de Fondsen zal worden vastgesteld op basis 

van de intrinsieke waarde van de betreffende Fondsen op de beursdag voorafgaand 

aan de Samenvoeging. De intrinsieke waarde zal door de directie van de 
Vennootschap worden vastgesteld en zal worden gecontroleerd door KPMG 

Accountants N.V. 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). Indien de 

Samenvoeging bijvoorbeeld op een zaterdag plaatsvindt, kan een belegger uiterlijk op 

donderdag conform de gebruikelijke voorwaarden orders inleggen, welke orders op 
vrijdag worden afgewikkeld. 

 

Indien u thans deelneemt in een Fonds dat op grond van het vorenstaande 

geconverteerd wordt in een ander Fonds, zult u bij voltooiing van de Samenvoeging 

belegger zijn in het Fonds waarin het Fonds waarin u deelneemt wordt geconverteerd.  
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Het beleggingsbeleid van de te converteren Fondsen is vergelijkbaar met het 

beleggingsbeleid van het Fonds waarin het Fonds wordt geconverteerd, maar verschilt 

wel in bepaalde opzichten, zoals weergegeven in bijlage D van dit informatie 

memorandum. De Samenvoeging heeft daarnaast ook gevolgen voor de kosten, welke 

gevolgen tevens zijn weergegeven in bijlage D van dit informatie memorandum.  

 
De voorgestelde Samenvoeging heeft op grond van bovenstaande een 

kapitaalvermindering tot gevolg. Een kapitaalvermindering vereist een twee/derde 

meerderheidsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de 

Vennootschap, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering 

aanwezig of vertegenwoordigd is. Het besluit tot kapitaalvermindering behoeft de 
goedkeuring van elke groep van houders van aandelen van dezelfde soort (i.c. elk 

Fonds) aan wier rechten afbreuk wordt gedaan, welke goedkeuring als AGENDAPUNT 

5 is geagendeerd. Het hierboven beschreven meerderheidsvereiste geldt ook ten 

aanzien van het besluit tot goedkeuring van de kapitaalvermindering. De Vennootschap 

legt het besluit tot kapitaalvermindering neer ten kantore van de Vennootschap en het 
handelsregister en kondigt de neerlegging aan in een advertentie in het landelijk 

verspreide Nederlandse Dagblad Trouw en in de Officiële Prijscourant. Het van kracht 

worden van de kapitaalvermindering is voorwaardelijk aan het verloop van de wettelijke 

verzettermijn van twee maanden (ervan uitgaande dat geen verzet wordt aangetekend) 

en het van kracht worden van de statutenwijziging. Binnen deze verzettermijn kunnen 
crediteuren van de Vennootschap verzet tegen de voorgenomen kapitaalvermindering 

aantekenen. 

 

De voorgestelde Samenvoeging is bekend gemaakt in het landelijk verspreid 

Nederlandse dagblad Trouw alsmede op de website van de beheerder. De 
Samenvoeging is door middel van dit informatie memorandum op de website van de 

beheerder toegelicht. De AFM is van de voorgestelde Samenvoeging in kennis gesteld. 

Na goedkeuring van de voorgestelde Samenvoeging door de BAVA zal wederom 

bekendmaking plaatsvinden op de hierboven vermelde wijze. Tevens zal de AFM van 

deze goedkeuring in kennis worden gesteld. Tot drie maanden na bekendmaking van 
de goedkeuring kunnen de beleggers onder ongewijzigde voorwaarden uittreden.  

 

De Samenvoeging en daarmee de statutenwijziging conform de conceptakte zoals 

opgenomen in bijlage C, zal naar verwachting op of omstreeks 14 juni 2008 

geëffectueerd worden. De inkoop van aandelen zoals vermeld in paragraaf III.1., zal 
naar verwachting daaraan voorafgaand plaatsvinden.  
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III.3. Tegenstrijdig belang; toelichting agendapunt 6 

 

Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. vormt als beheerder het statutaire bestuur 

van de Vennootschap. Daarnaast zal zij mogelijk ten tijde van de herstructurering de 

bestuurder van de stichting zijn die eigenaar is van de goederen die tot de 

Beleggingspools behoren waarin de Vennootschap belegt en zal zij mogelijk de 
beheerder zijn van de Unit Linked Beleggingsinstelling. Voorgesteld wordt 

(AGENDAPUNT 6), voor die gevallen, Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., 

voorzover vereist, aan te wijzen als persoon om de Vennootschap te 

vertegenwoordigen bij de volgende rechtshandelingen en deze rechtshandelingen goed 

te keuren: 
- inkoop van de door Achmea Pensioen en Levensverzekeringen N.V. gehouden 

aandelen onder de verplichting participaties in de Beleggingspools die kunnen 

worden toegerekend aan de door Achmea Pensioen en Levensverzekeringen N.V. 

gehouden aandelen over te dragen aan de Unit Linked Beleggingsinstelling, 

waarbij de toerekening plaatsvindt op basis van de intrinsieke waarde van de 
ingekochte aandelen, zonder dat er een afslag zal worden toegepast; 

- zolang zij bestuurder is van de Vennootschap, de Vennootschap participaties in de 

Beleggingspools te laten verkrijgen en door de Vennootschap gehouden 

participaties door de Beleggingspools te laten inkopen overeenkomstig de op die 

Beleggingspools van toepassing zijnde voorwaarden.  
 

IV. Fiscale gevolgen  

 

IV.1. Inkoop van aandelen van Achmea Pensioen en Levensverzekeringen N.V. en 
kapitaal.  

 

Met de belastingdienst zijn hierover de volgende afspraken gemaakt.  

 

a) Voor zover de inkoop van de serie-aandelen in eerder genoemde Fondsen 
naar evenredigheid wordt geboekt ten laste van het gestort kapitaal, de agio 

reserve en de herbeleggingsreserve zal geen dividendbelasting verschuldigd 

zijn.  

 

b) Voor zover dividendbelasting verschuldigd is over het gedeelte van de 

inkoopprijs dat het fiscaal gemiddeld gestort kapitaal overschrijdt, behoeft geen 
brutering ex. art. 6 lid 1 Wet op de Dividendbelasting plaats te vinden. Op het 

belaste gedeelte van de inkoopprijs zal derhalve 15% dividendbelasting worden 

ingehouden welke door de Vennootschap zal worden afgedragen aan de fiscus 

en welke Achmea Pensioen en Levensverzekeringen N.V. zal verrekenen met 

de door haar verschuldigde vennootschapsbelasting. 
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c) Indien de inkoop door de Vennootschap in natura zal plaats vinden, zal dat 
geschieden tegen de waarde in het economisch verkeer van de uitgedeelde 

activa. De door de inkoop gerealiseerde meerwaarden respectievelijk verliezen 

zullen bij de Vennootschap ten gunste of ten laste van de herbeleggingsreserve 

worden geboekt. 

 

IV.2.  Samenvoeging Fondsen door statutenwijziging.  
 

Met de belastingdienst zijn hierover onder meer de volgende afspraken gemaakt: 

 

a) de overdracht van de activa van de verdwijnende Fondsen aan de verkrijgende 

Fondsen leidt niet tot een vervreemding van deze activa door het verdwijnende 
Fonds in de zin van de Wet op de Vennootschapsbelasting welke overdracht 

tevens geen effect zal hebben op de uitdelingsverplichting van de 

Vennootschap; 

 

b) de bestaande fiscale reserves van de verdwijnende Fondsen worden voor de 
toepassing van de Wet op de Vennootschapsbelasting zonder vrijval 

overgedragen aan de verkrijgende Fondsen. Tevens gaan de bestaande 

uitdelingsverplichtingen van de verdwijnende Fondsen over op de verkrijgende 

Fondsen; 

 
c) De bestaande uitdelingstekorten en bestaande negatieve of positieve saldi van 

koers- en vervreemdingsresultaten van de verdwijnende Fondsen zullen voor 

de toepassing van de vennootschapsbelasting overgaan op verkrijgende 

Fondsen; 

 
d) Mits aan een aantal voorwaarden voldaan, wordt de conversie van de Fondsen 

bij de aandeelhouders van de Vennootschap niet aangemerkt als een inkoop 

van aandelen gevolgd door uitgifte in de zin van artikel 3(1)a jo. c van de Wet 

op de dividendbelasting. 
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Bijlage A: Oproeping voor de BAVA van 10 maart 2008 

 
Achmea Beleggingsfondsen N.V. 

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) 
statutair gevestigd te Zaandam 

 
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 de 
volgende series: 

 
Serie 1 (Avéro Achmea Nederland Aandelenfonds) (‘Fonds 1’) 

Serie 2 (Avéro Achmea Euro Obligatiefonds) (‘Fonds 2’) 
Serie 3 (Avéro Achmea Euro Aandelenfonds) (‘Fonds 3’) 

Serie 4 (Avéro Achmea Euro Mixfonds) (‘Fonds 4’) 
Serie 5 (Avéro Achmea Noord Amerika Aandelenfonds) (‘Fonds 5’) 

Serie 6 (Centraal Beheer Achmea Nederland Fonds) (‘Fonds 6’) 
Serie 7 (Centraal Beheer Achmea Euro Fonds) (‘Fonds 7’)  

Serie 8 (Centraal Beheer Achmea Euro Mix Fonds (‘Fonds 8’)   
Serie 9 ( Centraal Beheer Achmea Euro Obligatiefonds (‘Fonds 9’)   

Serie 10 (Centraal Beheer Achmea Noord Amerika Fonds) (‘Fonds 10’) 
Serie 11 (Centraal Beheer Achmea Wereld Fonds) (‘Fonds 11’) 

Serie 12 (FBTO Nederland Aandelenfonds) (‘Fonds 12’) 
Serie 13 (FBTO Euro Obligatiefonds) (‘Fonds 13’) 
Serie 14 (FBTO Euro Aandelenfonds) (‘Fonds 14’) 

Serie 15 (FBTO Euro Mixfonds) (‘Fonds 15’) 
Serie 16 (FBTO Noord Amerika Aandelenfonds) (‘Fonds 16’) 

Serie 17 (Achmea Euro Obligatiefonds) (‘Fonds 17’) 
Serie 18 (Achmea Euro Aandelenfonds) (‘Fonds 18’) 
Serie 19 (Achmea Euro Mixfonds 50/50) (‘Fonds 19’) 
Serie 20 (Achmea Euro Mixfonds 80/20) (‘Fonds 20’) 

 
Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van de Vennootschap worden uitgenodigd tot het 
bijwonen van de gecombineerde Buitengewone 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, Fonds 6, Fonds 7, Fonds 8, Fonds 9, Fonds 10, Fonds 11, Fonds 
12, Fonds 13, Fonds 14, Fonds 15, Fonds 16, Fonds 17, Fonds 18, Fonds 19 en Fonds 20 (tezamen: 
de ‘BAVA’), te houden op 10 maart 2008 om 10.00 uur ten kantore van de Vennootschap, 
Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam. 
 
De BAVA wordt bijeengeroepen ter bespreking van de voorstellen die zien op het voornemen van de 
directie om op voorstel van de houders van prioriteitsaandelen: 

i) de gewone aandelen van Fonds 1 en Fonds 12 te converteren in gewone aandelen in 
Fonds 6, waarna Fonds 6 vernummerd zal worden in Fonds 1, van welk Fonds de 
naam gewijzigd zal worden in Achmea Nederland Aandelenfonds; 

ii) de gewone aandelen van Fonds 3, Fonds 14 en Fonds 18 te converteren in gewone 
aandelen Fonds 7, waarna Fonds 7 vernummerd zal worden in Fonds 2, van welk 
Fonds de naam gewijzigd zal worden in Achmea Eurolanden Aandelenfonds; 

iii) de gewone aandelen van Fonds 5, Fonds 10 en Fonds 16 te converteren in gewone 
aandelen Fonds 11, waarna Fonds 11 wordt vernummerd tot Fonds 3, van welk Fonds 
de naam gewijzigd zal worden in Achmea Wereld Aandelenfonds; 

iv) de gewone aandelen van Fonds 2, Fonds 13 en Fonds 17 te converteren in Fonds 9, 
waarna Fonds 9 wordt vernummerd tot Fonds 4, van welk Fonds de naam gewijzigd 
zal worden in Achmea Eurolanden Obligatiefonds; en 

v) de gewone aandelen van Fonds 4, Fonds 15, Fonds 19 en Fonds 20 te converteren in 
Fonds 8, waarna Fonds 8 wordt vernummerd tot Fonds 5, van welk Fonds de naam 
gewijzigd zal worden in Achmea Eurolanden Mixfonds.  

(voormelde conversies en vernummeringen tezamen te noemen: de ‘Samenvoeging’). Naar 
verwachting zal medio juni 2008 de Samenvoeging plaatsvinden. 
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Agenda: 
1. Opening. 
2. Toelichting directie. 
3.  Intrekking van de volgende gewone aandelen: 49.925.072 gewone aandelen serie 6, 2.904.589 
gewone aandelen serie 7, 113.244 gewone aandelen serie 10, 7.998.173 gewone aandelen serie 11, 
21.712.253 gewone aandelen serie 12 en 1.281.518 gewone aandelen serie 14, onder de opschortende 
voorwaarde van inkoop van voormelde aandelen door de Vennootschap. 
4. Statutenwijzigingen. 
 a.  Eerste wijziging van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de directie en de 

vergadering van houders van prioriteitsaandelen, inhoudende de verlaging van het 
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap; 

 b. Tweede wijziging van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de directie en de 
vergadering van houders van prioriteitsaandelen, inhoudende de Samenvoeging en de 
daarmee samenhangende kapitaalsvermindering. 

5. Goedkeuring Samenvoeging door de vergadering van houders van gewone aandelen in de 
hiervoor vermelde Fondsen 1 tot en met 20. 

6. Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot vertegenwoordiging van de Vennootschap in geval van tegenstrijdig 
belang, voorzover vereist, alsmede goedkeuring van rechtshandelingen in verband met: 

- inkoop van de door Achmea Pensioen en Levensverzekeringen N.V. gehouden aandelen onder de 
verplichting participaties in de pools die kunnen worden toegerekend aan de door Achmea Pensioen 
en Levensverzekeringen N.V. gehouden aandelen over te dragen aan de Unit Linked 
Beleggingsinstelling, waarbij de toerekening plaatsvindt op basis van de intrinsieke waarde van de 
ingekochte aandelen, zonder dat er een afslag zal worden toegepast; 

- zolang zij bestuurder is van de Vennootschap, de Vennootschap participaties in de Beleggingspools, 
zoals gedefinieerd in het prospectus van de Vennootschap, te laten verkrijgen en door de 
Vennootschap gehouden participaties door de Pools te laten inkopen overeenkomstig de op die Pools 
van toepassing zijnde voorwaarden.  

7. Rondvraag. 
8. Sluiting. 
 
Om vergadergerechtigden te informeren over de voorstellen waarover zij zich in de BAVA kunnen uitspreken is een 
informatie memorandum samengesteld, dat -onder andere- de redenen en uitvoering van de Samenvoeging beschrijft 
(het ‘Informatie Memorandum’). Het Informatie Memorandum ligt ter inzage ten kantore van de Vennootschap, 
Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam. Daarnaast is het Informatie Memorandum kosteloos schriftelijk op te vragen 
bij Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., Postbus 430, 3830 AL Leusden en is het Informatie Memorandum 
beschikbaar op de website www.achmeabeleggingsfondsen.nl. 
 
De volledige tekst van beide voorstellen tot statutenwijziging maken onderdeel uit van het Informatie Memorandum. 
De voorstellen tot statutenwijziging houden tevens in het verlenen van machtiging aan iedere notaris en kandidaat-
notaris van De Brauw Blackstone Westbroek om overeenkomstig de voorstellen tot statutenwijziging de akten van 
statutenwijziging te laten verlijden.  
 
Het doel van de Samenvoeging is ingegeven door de wens om minder administraties te voeren, minder 
jaarrekeningen op te stellen en minder vergaderingen van houders van aandelen van een Fonds te houden. De 
Autoriteit Financiële Markten is in kennis gesteld over de Samenvoeging. Indien de BAVA zal besluiten tot de 
Samenvoeging, zal dit worden gepubliceerd in het landelijk verspreid dagblad Trouw en in de Officiële Prijscourant. 
Niet eerder dan drie maanden na voormelde publicatie zal de (tweede) akte van statutenwijziging worden gepasseerd. 
Gedurende voormelde drie maanden kunnen aandeelhouders onder ongewijzigde voorwaarden uittreden.  
 
Vergadergerechtigden die hun rechten ontlenen aan aandelen aan toonder en voornemens zijn de vergadering bij te 
wonen, dienen via de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling waar hun aandelen in administratie zijn, een 
ontvangstbewijs te verkrijgen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. Bij Euroclear Nederland 
aangesloten instellingen dienen uiterlijk 5 maart 2008 op het kantoor van de Vennootschap op 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 en tot na die 
vergadering zal blijven. Vergadergerechtigden die certificaten van aandelen houden via Stichting Achmea 
Beleggersgiro, kunnen overeenkomstig het geldende reglement van Stichting Achmea Beleggersgiro een schriftelijk 
verzoek daartoe indienen bij Stichting Achmea Beleggersgiro, Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam op uiterlijk 3 
maart 2008 met opgave van het aantal aandelen waarop de belegger stemrecht wenst uit te oefenen.  
 
 
Leusden, 22 februari 2008 
De Directie: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
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Bijlage B: Conceptakte van wijziging van de statuten van de Vennootschap, waarbij het 

maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap verlaagd wordt 
 

CONCEPT DE BRAUW 
STATUTENWIJZIGING I 

ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V. 
 
Op [**] tweeduizendacht verschijnt voor mij, Mr Drs Cornelis Johannes Groffen, notaris met plaats 
van vestiging te Amsterdam: 
[**]. 
De comparant(e) verklaart dat op [**] tweeduizendacht door de algemene vergadering van 
aandeelhouders, op voorstel van de directie en de vergadering van houders van prioriteitsaandelen 
van de naamloze vennootschap in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk 
kapitaal: Achmea Beleggingsfondsen N.V., statutair gevestigd te Zaandam en met adres: 3833 LB 
Leusden, Storkstraat 12, met nummer N.V. 1.129.516 en handelsregisternummer 34139225, is 
besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant(e) te machtigen deze akte 
te doen verlijden. 
Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant(e) in de statuten van de vennootschap de 
volgende wijzigingen aan te brengen: 
Artikel 4, lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt veertig miljoen euro 

(EUR 40.000.000, --). Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in tien (10) 
prioriteitsaandelen en dertig (30) series gewone aandelen, aangeduid met 1 tot en met 30, 
met een nominale waarde van één euro (EUR 1,--) elk. 

 Fonds 1 bestaat uit vier miljoen (4.000.000) gewone aandelen. 
 Fonds 2 bestaat uit zeven miljoen (7.000.000) gewone aandelen. 
 Fonds 3 bestaat uit twee miljoen vijfhonderdduizend (2.500.000) gewone aandelen. 
 Fonds 4 bestaat uit vijf miljoen vijfhonderdduizend (5.500.000) gewone aandelen. 
 Fonds 5 bestaat uit driehonderdvijftigduizend (350.000) gewone aandelen. 
 Fonds 6 bestaat uit acht miljoen vijfhonderdduizend (8.500.000) gewone aandelen.  
 Fonds 7 bestaat uit twee miljoen (2.000.000) gewone aandelen.  
 Fonds 8 bestaat uit een miljoen (1.000.000) gewone aandelen. 
 Fonds 9 bestaat uit drie miljoen (3.000.000) gewone aandelen. 
 Fonds 10 bestaat uit achthonderdduizend (800.000) gewone aandelen. 
 Fonds 11 bestaat uit achthonderdduizend (800.000) gewone aandelen. 
 Fonds 12 bestaat uit een miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) gewone aandelen. 
 Fonds 13 bestaat uit een miljoen (1.000.000) gewone aandelen. 
 Fonds 14 bestaat uit tweehonderdduizend (200.000) gewone aandelen. 
 Fonds 15 bestaat uit éénhonderdduizend (100.000) gewone aandelen.  
 Fonds 16 bestaat uit éénhonderdduizend (100.000) gewone aandelen.  
 Fonds 17 bestaat uit éénhonderdduizend (100.000) gewone aandelen.  
 Fonds 18 bestaat uit éénhonderdduizend (100.000) gewone aandelen.  
 Fonds 19 bestaat uit éénhonderdduizend (100.000) gewone aandelen.  
 Fonds 20 bestaat uit éénhonderdduizend (100.000) gewone aandelen.  
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 Fonds 21 bestaat uit éénhonderdvijfentwintigduizend (125.000) gewone aandelen. 
 Fonds 22 bestaat uit éénhonderdvijfentwintigduizend (125.000) gewone aandelen. 
 Fonds 23 bestaat uit éénhonderdvijfentwintigduizend (125.000) gewone aandelen. 
 Fonds 24 bestaat uit éénhonderdvijfentwintigduizend (125.000) gewone aandelen. 
 Fonds 25 bestaat uit éénhonderdvijfentwintigduizend (125.000) gewone aandelen. 
 Fonds 26 bestaat uit éénhonderdvijfentwintigduizend (125.000) gewone aandelen. 
 Fonds 27 bestaat uit éénhonderdvijfentwintigduizend (125.000) gewone aandelen. 
 Fonds 28 bestaat uit éénhonderdvijfentwintigduizend (125.000) gewone aandelen. 
 Fonds 29 bestaat uit éénhonderdvijfentwintigduizend (125.000) gewone aandelen. 
 Fonds 30 bestaat uit éénhonderdvierentwintigduizend negenhonderdnegentig (124.990) 

gewone aandelen. 
 Elke serie gewone aandelen vormt een aparte soort aandelen.  

Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder 
de aandelen van elke soort respectievelijk de houders van aandelen van elke soort 
begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Waar in deze statuten wordt gesproken 
van gewone aandelen, zijn daaronder begrepen de gewone aandelen van elke serie, 
tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. 

Het opschrift “Overgangsbepalingen” en artikel 28 komen te vervallen.  
Ten slotte verklaart de comparant(e) dat door en met het passeren van deze akte het geplaatste 
kapitaal van de vennootschap [**] euro (EUR [**],--) bedraagt. 
Het geplaatste kapitaal is verdeeld in tien (10) prioriteitsaandelen en twintig (20) series gewone 
aandelen, aangeduid met 1 tot en met 20. 
Fonds 1 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 2 bestaat uit [**] ([ **]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 3 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 4 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 5 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 6 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 7 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 8 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 9 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 10 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 11 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 12 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 13 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 14 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 15 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 16 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 17 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 18 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 19 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 20 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Ten slotte verklaart de comparant(e): 
De vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend op [**] tweeduizendacht, nummer 
N.V. 1.129.516. 
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De ministeriële verklaring van geen bezwaar en het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze 
akte vermelde besluiten worden aan deze akte gehecht. 
Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. 
Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de 
verklaring van de comparant(e) van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee 
in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan 
de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant(e), die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, 
ondertekend, om 
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Bijlage C: Conceptakte van wijziging van de statuten van de Vennootschap, waarbij Fondsen 

worden samengevoegd en vernummerd  
 

CONCEPT DE BRAUW 
STATUTENWIJZIGING II 

ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V. 
 
Op [**] tweeduizendacht verschijnt voor mij, Mr Drs Cornelis Johannes Groffen, notaris met plaats 
van vestiging te Amsterdam: 
[**] 
 
 
 
De comparant(e) verklaart dat op [**] tweeduizendacht door de algemene vergadering van 
aandeelhouders, op voorstel van de directie, de vergadering van houders van prioriteitsaandelen en 
de vergadering van houders van aandelen van respectievelijk Fonds 1, Fonds 2, Fonds 3, Fonds 4, 
Fonds 5, Fonds 6, Fonds 7, Fonds 8, Fonds 9, Fonds 10, Fonds 11, Fonds 12, Fonds 13, Fonds 14, 
Fonds 15, Fonds 16, Fonds 17, Fonds 18, Fonds 19 en Fonds 20, van de naamloze vennootschap 
in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal: Achmea 
Beleggingsfondsen N.V., statutair gevestigd te Zaandam en met adres: 3833 LB Leusden, 
Storkstraat 12, een naamloze vennootschap, met nummer N.V. 1.129.516 en 
handelsregisternummer 34139225, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de 
comparant(e) te machtigen deze akte te doen verlijden. 
Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant(e) in de statuten van de vennootschap de 
volgende wijzigingen aan te brengen: 
Artikel 4, lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zestig miljoen euro 

(EUR 60.000.000, --). Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in tien (10) 
prioriteitsaandelen en dertig (30) series gewone aandelen, aangeduid met 1 tot en met 30, 
met een nominale waarde van één euro (EUR 1,--) elk. 

 Fonds 1 bestaat uit twintig miljoen (20.000.000) gewone aandelen. 
 Fonds 2 bestaat uit zes miljoen (6.000.000) gewone aandelen. 
 Fonds 3 bestaat uit drie miljoen (3.000.000) gewone aandelen. 
 Fonds 4 bestaat uit twintig miljoen (20.000.000) gewone aandelen. 
 Fonds 5 bestaat uit tien miljoen (10.000.000) gewone aandelen. 
 Fonds 6 bestaat uit vijftigduizend (50.000) gewone aandelen.  
 Fonds 7 bestaat uit vijftigduizend (50.000) gewone aandelen.  
 Fonds 8 bestaat uit vijftigduizend (50.000) gewone aandelen.  
 Fonds 9 bestaat uit vijftigduizend (50.000) gewone aandelen.  
 Fonds 10 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
 Fonds 11 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
 Fonds 12 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
 Fonds 13 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
 Fonds 14 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
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Fonds 15 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
 Fonds 16 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
 Fonds 17 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
 Fonds 18 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
 Fonds 19 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
 Fonds 20 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
 Fonds 21 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
 Fonds 22 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
 Fonds 23 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
 Fonds 24 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
 Fonds 25 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
 Fonds 26 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
 Fonds 27 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
 Fonds 28 bestaat uit veertigduizend (40.000) gewone aandelen. 
 Fonds 29 bestaat uit twintigduizend (20.000) gewone aandelen.  
 Fonds 30 bestaat uit negentienduizend negenhonderdnegentig (19.990) gewone 

aandelen. 
Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder 
de aandelen van elke soort respectievelijk de houders van aandelen van elke soort 
begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Waar in deze statuten wordt gesproken 
van gewone aandelen, zijn daaronder begrepen de gewone aandelen van elke serie, 
tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. 

De overgangsbepaling, artikel 28 wordt toegevoegd en komt te luiden als volgt: 
28.1. Vanaf de datum dat de directie aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat een 

totaalbedrag aan nominale waarde van vierenvijftig miljoen euro (EUR 54.000.000,--) is 
geplaatst, bedraagt het maatschappelijk kapitaal éénhonderdtweeënzestig miljoen euro 
(EUR 162.000.000, --), verdeeld in tien (10) prioriteitsaandelen en voor het overige 
verdeeld over de Fondsen naar rato van de totale nominale waarde van een Fonds die ten 
tijde van de hiervoor bedoelde verhoging is begrepen in het maatschappelijk kapitaal.  

28.2. Vanaf de datum dat de directie aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat een 
totaalbedrag aan nominale waarde van éénhonderdvijfenveertig miljoen 
achthonderdduizend euro (EUR 145.800.000,--) is geplaatst, bedraagt het 
maatschappelijk kapitaal vierhonderdzevenendertig miljoen vierhonderdduizend euro 
(EUR 437.400.000, --), verdeeld in tien (10) prioriteitsaandelen en voor het overige 
verdeeld over de Fondsen naar rato van de totale nominale waarde van een Fonds die ten 
tijde van de hiervoor bedoelde verhoging is begrepen in het maatschappelijk kapitaal.  

28.3. Vanaf de datum dat de directie aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat een 
totaalbedrag aan nominale waarde van driehonderddrieënnegentig miljoen 
zeshonderdzestigduizend euro (EUR 393.660.000,--) is geplaatst, bedraagt het 
maatschappelijk kapitaal een miljard éénhonderdtachtig miljoen 
negenhonderdtachtigduizend euro (EUR 1.180.980.000,--), verdeeld in tien (10) 
prioriteitsaandelen en voor het overige verdeeld over de Fondsen naar rato van de totale 
nominale waarde van een Fonds die ten tijde van de hiervoor bedoelde verhoging is 
begrepen in het maatschappelijk kapitaal.  
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Ten slotte verklaart de comparant(e): 
1. Uit het in de aanhef van deze akte vermelde stuk blijkt dat door en met het passeren van deze 
akte, het besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap – onder naleving 
van de voor deze kapitaalvermindering vereiste wettelijke formaliteiten als bedoeld in artikel 2:99 
Burgerlijk Wetboek – van kracht wordt en worden door en met het passeren van deze akte de hierna 
vermelde Fondsen samengevoegd, waarbij aandelen van het Fonds met het nummer dat bij 
samenvoeging niet wordt gehandhaafd worden omgezet in aandelen van het andere Fonds op 
grond van de door de directie op [**] vastgestelde ruilverhouding gebaseerd op de intrinsieke 
waarden van de desbetreffende Fondsen. 
a. de aandelen Fonds 1 en de aandelen Fonds 12 worden geconverteerd in aandelen Fonds 6; 
b. Fonds 6 wordt vernummerd tot Fonds 1;  
c. de aandelen Fonds 3, de aandelen Fonds 14 en de aandelen Fonds 18 worden 

geconverteerd in aandelen Fonds 7; 
d. Fonds 7 wordt vernummerd tot Fonds 2;  
e. de aandelen Fonds 5, de aandelen Fonds 10 en de aandelen Fonds 16 worden 

geconverteerd tot Fonds 11; 
f. Fonds 11 wordt vernummerd tot Fonds 3;  
g. de aandelen Fonds 2, de aandelen Fonds 13 en de aandelen Fonds 17 worden 

geconverteerd in Fonds 9;  
h. Fonds 9 wordt vernummerd tot Fonds 4;  
i. de aandelen Fonds 4, de aandelen Fonds 15, de aandelen Fonds 19 en de aandelen Fonds 

20 worden geconverteerd in Fonds 8 
j. Fonds 8 wordt vernummerd tot Fonds 5.  
2. Door en met het passeren van deze akte bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap 
[**] euro (EUR [**],--). 
Het geplaatste kapitaal is verdeeld in tien (10) prioriteitsaandelen en vijf (5) series gewone 
aandelen, aangeduid met 1 tot en met 5. 
Fonds 1 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 2 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 3 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 4 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
Fonds 5 bestaat uit [**] ([**]) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. 
De vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend op [**] tweeduizendacht, nummer 
N.V. 1.129.516. 
De ministeriële verklaring van geen bezwaar en het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze 
akte vermelde besluiten worden aan deze akte gehecht. 
Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. 
Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de 
verklaring van de comparant(e) van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee 
in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan 
de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant(e), die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, 
ondertekend, om  
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Bijlage D: (Materiële) wijzigingen als gevolg van de herstructurering  
  

Naam huidig Fonds    : (serie 1) Avéro Achmea Nederland Aandelenfonds  
 

Wordt als verdwijnend Fonds 

samengevoegd met  : (serie 6) Centraal Beheer Achmea Nederland  

Fonds, welke serie wordt vernummerd tot serie 1, 

genaamd Achmea Nederland Aandelenfonds 

 

Huidig beleggingsbeleid   : Het Avéro Achmea Nederland Aandelenfonds belegt  

via de Beleggingspool “Stichting Achmea 

Aandelenfonds Nederland” uitsluitend in aandelen van 

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.  

 

Nieuw beleggingsbeleid   : Het Achmea Nederland Aandelenfonds belegt via de 

“Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland”  

voornamelijk in aandelen van aan de Nederlandse 

beurs genoteerde ondernemingen. Voor een gedeelte 
kan worden belegd in aandelen van ondernemingen 

met een beursnotering in de eurozone. 

 

Huidige benchmark    : AEX Index – Price Index 

 

Nieuwe benchmark   : AEX Index – Price Index 

 

Huidige TER*    : 1,75%   

  

Nieuwe TER*    : 1,25% 

 

Risicowijziging    : Door uitsluitend te beleggen in aandelen van  

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen loopt 

men het risico dat is verbonden aan een grote 
concentratie van beleggingen in die markt. Door het 

mogelijk te maken een klein gedeelte te beleggen in 

ondernemingen met een beursnotering in andere 

eurolanden dan Nederland, ontstaat de mogelijkheid 

een betere spreiding over de diverse regio’s en 

sectoren te bewerkstelligen. Het marktrisico van het 

fonds wijzigt niet. 
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Naam huidig Fonds    : (serie 2) Avéro Achmea Euro Obligatiefonds  

 

Wordt als verdwijnende Fonds 

samengevoegd met  : (serie 9) Centraal Beheer Achmea Euro 

Obligatiefonds, welke serie wordt vernummerd tot 

serie 4, genaamd Achmea Eurolanden 

Obligatiefonds 

 

Huidig beleggingsbeleid  : Het Avéro Achmea Euro Obligatiefonds belegt via de 

Beleggingspool “Stichting Achmea Obligatiefonds 

Euro” voornamelijk in aan een in de eurozone 

gevestigde beurs genoteerde obligaties, die 
uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een 

overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte wordt 

belegd in obligaties die uitgegeven zijn door financiële 

instellingen en/of ondernemingen met minimaal een 

“A” rating. 

 

Nieuw beleggingsbeleid : Het Achmea Eurolanden Obligatiefonds belegt via de 

“Beleggingspool Achmea Obligaties Euro” 

voornamelijk in beursgenoteerde obligaties die 

uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een 

overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte wordt 

belegd in obligaties die uitgegeven zijn door financiële 

instellingen en/of ondernemingen met minimaal een 

Investment grade rating.  
   

Huidige benchmark    : Effas EURO Govt > 1year Index 

 

Nieuwe benchmark    : Lehman Brothers Euro Aggregate Index 

   

Huidige TER*    : 1,75%   

  

Nieuwe TER*    : 1,05% 

   

Risicowijziging    : Met de uitbreiding van het beleggingsbeleid naar  

Investment grade nemen de mogelijkheden van het 

beleggen in bedrijfsobligaties toe en kan er een betere 

spreiding worden gerealiseerd. Per saldo zal het risico 

in de portefeuille toe kunnen nemen omdat er meer 

bedrijfsobligaties kunnen worden toegevoegd. Er 
kunnen daardoor meer koersfluctuaties optreden. Over 

de langere termijn wordt hiermee verwacht waarde toe 

te voegen. 
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Naam huidig Fonds    : (serie 3) Avéro Achmea Euro Aandelenfonds  

 

Wordt als verdwijnend Fonds 

samengevoegd met  : (serie 7) Centraal Beheer Achmea Euro Fonds, 

welke serie wordt vernummerd tot serie 2, genaamd 

Achmea Eurolanden Aandelenfonds 

 

Huidig beleggingsbeleid   : Het Avéro Achmea Euro Aandelenfonds belegt via  

de Beleggingspool “Stichting Achmea Aandelenfonds 

Euro” uitsluitend in aandelen van ondernemingen met 

een beursnotering in de eurozone. 
 

Nieuw beleggingsbeleid : Het Achmea Eurolanden Aandelenfonds belegt via 

de “Beleggingspool Achmea Aandelen Euro”  

uitsluitend in aandelen van ondernemingen met een 

beursnotering in de eurozone. 

 

Huidige benchmark    : FTSE World Eurobloc Index 

 

Nieuwe benchmark   : FTSE World Eurobloc Index 

 

Huidige TER*    : 1,75%  

  

Nieuwe TER*    : 1,25% 

 
Risicowijziging    : - 
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Naam huidig Fonds    : (serie 4) Avéro Achmea Euro Mixfonds 

 

Wordt als verdwijnend Fonds  

samengevoegd met  : (serie 8) Centraal Beheer Achmea Euro Mix 

Fonds, welke serie wordt vernummerd tot serie 5, 

genaamd Achmea Eurolanden Mixfonds 

 

Huidig beleggingsbeleid  : Het Avéro Achmea Euro Mixfonds belegt voor 50%, 

via de Beleggingspool “Stichting Achmea 

Aandelenfonds Euro”, uitsluitend in aandelen van 

ondernemingen met een beursnotering in de 
eurozone. Daarnaast wordt voor 50% belegd via de 

Beleggingspool “Stichting Achmea Obligatiefonds 

Euro”, voornamelijk in aan een in de euro-zone 

gevestigde beurs genoteerde obligaties, die 

uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een 

overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte wordt 

belegd in obligaties die uitgegeven zijn door financiële 

instellingen en/of ondernemingen met minimaal een 

“A” rating. 

 

Nieuw beleggingsbeleid : Het Achmea Eurolanden Mixfonds belegt voor 50% 

via de “Beleggingspool Achmea Aandelen Euro” 

uitsluitend in aandelen van ondernemingen met een 

beursnotering in de eurozone. Daarnaast wordt voor 
50% belegd via de “Beleggingspool Achmea 

Obligaties Euro”, voornamelijk in beursgenoteerde 

obligaties die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden 

door een overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte 

wordt belegd in obligaties die uitgegeven zijn door 

financiële instellingen en/of ondernemingen met 

minimaal een Investment grade rating. 

 

Huidige benchmark    : FTSE World Eurobloc Index  (50%) en  

        Effas EURO Govt > 1year Index (50%) 

 

Nieuwe benchmark    : FTSE World Eurobloc Index  (50%) en  

        Lehman Brothers Euro Aggregate Index (50%) 

 

Huidige TER*    : 1,75%  
  

Nieuwe TER*    : 1,18% 
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Risicowijziging    : Met de uitbreiding van het beleggingsbeleid naar  

Investment grade nemen de mogelijkheden van het 

beleggen in bedrijfsobligaties toe en kan er een betere 

spreiding worden gerealiseerd. Per saldo zal het risico 

in de portefeuille toe kunnen nemen omdat er meer 

bedrijfsobligaties kunnen worden toegevoegd. Er 

kunnen daardoor meer koersfluctuaties optreden. Over 

de langere termijn wordt hiermee verwacht waarde toe 

te voegen. 
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Naam huidig Fonds  : (serie 5) Avéro Achmea Noord Amerika 

Aandelenfonds  

 

Wordt als verdwijnend Fonds 

samengevoegd met  : (serie 11) Centraal Beheer Achmea Wereld Fonds, 

welke serie wordt vernummerd tot serie 3, genaamd 

Achmea Wereld Aandelenfonds 

 

Huidig beleggingsbeleid   : Het Avéro Achmea Noord Amerika Aandelenfonds  

belegt via de Beleggingspool “Stichting Achmea 

Aandelenfonds Noord Amerika” uitsluitend in aandelen 

van beursgenoteerde ondernemingen uit Noord 
Amerika.  

 

Nieuw beleggingsbeleid   : Het Achmea Wereld Aandelenfonds belegt via de  

“Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld” in een 

wereldwijd gespreide aandelenportefeuille.  

 

Huidige benchmark    : FTSE World North America Index 

 

Nieuwe benchmark   : MSCI World Index 

 

Huidige TER*    : 1,75%  

  

Nieuwe TER*    : 1,25% 

 
Risicowijziging : Door uitsluitend in aandelen van beursgenoteerde  

ondernemingen uit Noord Amerika te beleggen, loopt 

men het risico dat is verbonden aan een grote 

concentratie van beleggingen in die markt. Door het 

mogelijk te maken te beleggen in ondernemingen met 

een beursnotering wereldwijd, ontstaat de 

mogelijkheid een betere spreiding over de diverse 

regio’s en sectoren te bewerkstelligen. Het marktrisico 

van het fonds wijzigt niet. 
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Naam huidig Fonds    : (serie 6) Centraal Beheer Achmea Nederland

      Fonds  

 

Wordt als verkrijgend Fonds 

samengevoegd met  : (serie 1) Avéro Achmea Nederland 

Aandelenfonds en (serie 12) FBTO Nederland 

Aandelenfonds. Serie 6 wordt vernummerd tot serie 

1, genaamd Achmea Nederland Aandelenfonds 

 

Huidig beleggingsbeleid   : Het Centraal Beheer Achmea Nederland Fonds belegt  

via de Beleggingspool “Stichting Achmea 

Aandelenfonds Nederland” uitsluitend in Nederlandse 
beursgenoteerde ondernemingen.  

 

Nieuw beleggingsbeleid   : Het Achmea Nederland Aandelenfonds belegt via de 

“Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland”  

voornamelijk in aandelen van aan de Nederlandse 

beurs genoteerde ondernemingen. Voor een gedeelte 

kan worden belegd in aandelen van ondernemingen 

met een beursnotering in de eurozone. 

 

Huidige benchmark    : AEX Index – Price Index 

 

Nieuwe benchmark   : AEX Index – Price Index 

 

Huidige TER*    : 1,0%   
  

Nieuwe TER*    : 1,25% 

 

Risicowijziging    : Door uitsluitend te beleggen in aandelen van  

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen loopt 

men het risico dat is verbonden aan een grote 

concentratie van beleggingen in die markt. Door het 

mogelijk te maken een klein gedeelte te beleggen in 

ondernemingen met een beursnotering in andere 

eurolanden dan Nederland, ontstaat de mogelijkheid 

een betere spreiding over de diverse regio’s en 

sectoren te bewerkstelligen. Het marktrisico van het 

fonds wijzigt niet. 
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Naam huidig Fonds    : (serie 7) Centraal Beheer Achmea Euro Fonds  

 

Wordt als verkrijgend Fonds 

samengevoegd met  : (serie 3) Avéro Achmea Euro Aandelenfonds, 

(serie 14) FBTO Euro Aandelenfonds en (serie 18) 

Achmea Euro Aandelenfonds. Serie 7 wordt 

vernummerd tot serie 2, genaamd Achmea 

Eurolanden Aandelenfonds 

 

Huidig beleggingsbeleid   : Het Centraal Beheer Achmea Euro Fonds belegt via  

de Beleggingspool “Stichting Achmea Aandelenfonds 

Euro” uitsluitend in aandelen van ondernemingen met 
een beursnotering in de eurozone. 

 

Nieuw beleggingsbeleid : Het Achmea Eurolanden Aandelenfonds belegt via 

de “Beleggingspool Achmea Aandelen Euro”  

uitsluitend in aandelen van ondernemingen met een 

beursnotering in de eurozone. 

 

Huidige benchmark    : FTSE World Eurobloc Index 

 

Nieuwe benchmark   : FTSE World Eurobloc Index 

 

Huidige TER*    : 1,0% 

  

Nieuwe TER*    : 1,25% 
 

Risicowijziging    : - 
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Naam huidig Fonds    : (serie 8) Centraal Beheer Achmea Euro Mix Fonds  

 

Wordt als verkrijgend Fonds 

samengevoegd met  : (serie 4) Avéro Achmea Euro Mixfonds, (serie 15) 

FBTO Euro Mixfonds, (serie 19) Achmea Euro 

Mixfonds 50/50 en (serie 20) Achmea Euro 

Mixfonds 80/20. Serie 8 wordt vernummerd tot serie 

5, genaamd Achmea Eurolanden Mixfonds 

 

Huidig beleggingsbeleid  : Het Centraal Beheer Achmea Euro Mix Fonds belegt 

voor 50% via de Beleggingspool “Stichting Achmea 

Aandelenfonds Euro” uitsluitend in aandelen van 
ondernemingen met een beursnotering in de 

eurozone. Daarnaast wordt voor 50% belegd via de 

Beleggingspool “Stichting Achmea Obligatiefonds 

Euro”, voornamelijk in aan een in de eurozone 

gevestigde beurs genoteerde obligaties, die 

uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een 

overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte wordt 

belegd in obligaties die uitgegeven zijn door financiële 

instellingen en/of ondernemingen met minimaal een 

“A” rating. 

 

Nieuw beleggingsbeleid : Het Achmea Eurolanden Mixfonds belegt voor 50% 

via de “Beleggingspool Achmea Aandelen Euro” 

uitsluitend in aandelen van ondernemingen met een 
beursnotering in de eurozone. Daarnaast wordt voor 

50% belegd via de “Beleggingspool Achmea 

Obligaties Euro”, voornamelijk in beursgenoteerde 

obligaties die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden 

door een overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte 

wordt belegd in obligaties die uitgegeven zijn door 

financiële instellingen en/of ondernemingen met 

minimaal een Investment grade rating. 

 

Huidige benchmark    : FTSE World Eurobloc Index  (50%) en  

        Effas EURO Govt > 1year Index (50%) 

 

Nieuwe benchmark    : FTSE World Eurobloc Index  (50%) en  

        Lehman Brothers Euro Aggregate Index (50%) 

 
Huidige TER*    : 1,0%   

  

Nieuwe TER*    : 1,18% 
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Risicowijziging    : Met de uitbreiding van het beleggingsbeleid naar  

Investment grade nemen de mogelijkheden van het 

beleggen in bedrijfsobligaties toe en kan er een betere 

spreiding worden gerealiseerd. Per saldo zal het risico 

in de portefeuille toe kunnen nemen omdat er meer 

bedrijfsobligaties kunnen worden toegevoegd. Er 

kunnen daardoor meer koersfluctuaties optreden. Over 

de langere termijn wordt hiermee verwacht waarde toe 

te voegen. 
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Naam huidig Fonds  : (serie 9) Centraal Beheer Achmea Euro 

Obligatiefonds  

 

Wordt als verkrijgend Fonds 

samengevoegd met  : (serie 2) Avéro Achmea Euro Obligatiefonds, 

(serie 13) FBTO Euro Obligatiefonds en (serie 17) 

Achmea Euro Obligatiefonds. Serie 9 wordt 

vernummerd tot serie 4, genaamd Achmea 

Eurolanden Obligatiefonds 

 

Huidig beleggingsbeleid  : Het Centraal Beheer Achmea Euro Obligatiefonds 

belegt via de Beleggingspool “Stichting Achmea 
Obligatiefonds Euro” voornamelijk in aan een in de 

eurozone gevestigde beurs genoteerde obligaties, die 

uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een 

overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte wordt 

belegd in obligaties die uitgegeven zijn door financiële 

instellingen en/of ondernemingen met minimaal een 

“A” rating. 

 

Nieuw beleggingsbeleid  : Het Achmea Eurolanden Obligatiefonds belegt via de 

“Beleggingspool Achmea Obligaties Euro” voornamelijk 

in beursgenoteerde obligaties die uitgegeven zijn of 

gegarandeerd worden door een overheid uit de 

eurozone. Voor een gedeelte wordt belegd in obligaties 

die uitgegeven zijn door financiële instellingen en/of 
ondernemingen met minimaal een Investment grade 

rating. 

 

Huidige benchmark    : Effas EURO Govt > 1year Index 

 

Nieuwe benchmark   : Lehman Brothers Euro Aggregate Index 

 

Huidige TER*    : 1,0%  

  

Nieuwe TER*    : 1,05% 

 

Risicowijziging    : Met de uitbreiding van het beleggingsbeleid naar  

Investment grade nemen de mogelijkheden van het 

beleggen in bedrijfsobligaties toe en kan er een betere 

spreiding worden gerealiseerd. Per saldo zal het risico 
in de portefeuille toe kunnen nemen omdat er meer 

bedrijfsobligaties kunnen worden toegevoegd. Er 

kunnen daardoor meer koersfluctuaties optreden. Over  
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de langere termijn wordt hiermee verwacht waarde toe 

te voegen. 
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Naam huidig Fonds  : (serie 10) Centraal Beheer Achmea Noord 

Amerika Fonds 

 

Wordt als verdwijnend Fonds 

samengevoegd met  : (serie 11) Centraal Beheer Wereld Fonds, welke 

serie wordt vernummerd tot serie 3, genaamd 

Achmea Wereld Aandelenfonds 

 

Huidig beleggingsbeleid   : Het Centraal Beheer Achmea Noord Amerika Fonds  

belegt via de Beleggingspool “Stichting Achmea 

Aandelenfonds Noord Amerika” uitsluitend in aandelen 

van beursgenoteerde ondernemingen uit Noord 
Amerika.  

 

Nieuw beleggingsbeleid   : Het Achmea Wereld Aandelenfonds belegt via de  

“Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld” in een 

wereldwijd gespreide aandelenportefeuille.  

 

Huidige benchmark    : FTSE World North America Index 

 

Nieuwe benchmark    : MSCI World Index 

 

Huidige TER*    : 1,0%  

  

Nieuwe TER*    : 1,25% 

 
Risicowijziging    : Door uitsluitend in aandelen van beursgenoteerde  

ondernemingen uit Noord Amerika te beleggen, loopt 

men het risico dat is verbonden aan een grote 

concentratie van beleggingen in die markt. Door het 

mogelijk te maken te beleggen in ondernemingen met 

een beursnotering wereldwijd, ontstaat de 

mogelijkheid een betere spreiding over de diverse 

regio’s en sectoren te bewerkstelligen. Het marktrisico 

van het fonds wijzigt niet. 
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Naam huidig Fonds  : (serie 11) Centraal Beheer Achmea Wereld Fonds 

 

Wordt als verkrijgend Fonds 

samengevoegd met  : (serie 5) Avéro Achmea Noord Amerika 

Aandelenfonds, (serie 16) FBTO Noord Amerika 

Aandelenfonds en (serie 10) Centraal Beheer 

Achmea Noord Amerika Fonds. Serie 11 wordt 

vernummerd tot serie 3, genaamd Achmea Wereld 

Aandelenfonds 

 

Huidig beleggingsbeleid   : Het Centraal Beheer Achmea Wereld Fonds belegt  

via de Beleggingspool “Stichting Achmea Wereldwijd 
Aandelenfonds” in aandelen van ondernemingen met 

een beursnotering in Europa, Amerika, Japan en het 

Verre Oosten. 

 

Nieuw beleggingsbeleid   : Het Achmea Wereld Aandelenfonds belegt via de  

“Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld” in een 

wereldwijd gespreide aandelenportefeuille.  

 

Huidige benchmark    : MSCI World Index 

 

Nieuwe benchmark    : MSCI World Index 

 

Huidige TER*    : 1,0%  

  
Nieuwe TER*    : 1,25% 

 

Risicowijziging    : - 
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Naam huidig Fonds  : (serie 12) FBTO Nederland Aandelenfonds 

 

Wordt als verdwijnend Fonds 

samengevoegd met  : (serie 6) Centraal Beheer Achmea Nederland 

Fonds,  welke serie wordt vernummerd tot serie 1, 

genaamd Achmea Nederland Aandelenfonds 

 

Huidig beleggingsbeleid  : Het FBTO Nederland Aandelenfonds belegt via de 

Beleggingspool “Stichting Achmea Aandelenfonds  

Nederland” uitsluitend in aandelen van Nederlandse 

beursgenoteerde ondernemingen.  
 

Nieuw beleggingsbeleid   : Het Achmea Nederland Aandelenfonds belegt via de 

“Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland”  

voornamelijk in aandelen van aan de Nederlandse 

beurs genoteerde ondernemingen. Voor een gedeelte 

kan worden belegd in aandelen van ondernemingen 

met een beursnotering in de eurozone. 

 

Huidige benchmark    : AEX Index – Price Index 

 

Nieuwe benchmark    : AEX Index – Price Index 

 

Huidige TER*    : 1,0%  

  
Nieuwe TER*    : 1,25% 

 

Risicowijziging    : Door uitsluitend te beleggen in aandelen van  

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen loopt 

men het risico dat is verbonden aan een grote 

concentratie van beleggingen in die markt. Door het 

mogelijk te maken een klein gedeelte te beleggen in 

ondernemingen met een beursnotering in andere 

eurolanden dan Nederland, ontstaat de mogelijkheid 

een betere spreiding over de diverse regio’s en 

sectoren te bewerkstelligen. Het marktrisico van het 

fonds wijzigt niet.  
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Naam huidig Fonds  : (serie 13) FBTO Euro Obligatiefonds 

 

Wordt als verdwijnend Fonds 

samengevoegd met  : (serie 9) Centraal Beheer Achmea Obligatiefonds, 

welke serie wordt vernummerd tot serie 4, genaamd 

Achmea Eurolanden Obligatiefonds 

 

Huidig beleggingsbeleid  : Het FBTO Euro Obligatiefonds belegt via de 

Beleggingspool “Stichting Achmea Obligatiefonds 

Euro” voornamelijk in aan een in de eurozone 

gevestigde beurs genoteerde obligaties, die 
uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een 

overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte wordt 

belegd in obligaties die uitgegeven zijn door financiële 

instellingen en/of ondernemingen met minimaal een 

“A” rating. 

 

Nieuw beleggingsbeleid  : Het Achmea Eurolanden Obligatiefonds belegt via de 

“Beleggingspool Achmea Obligaties Euro” voornamelijk 

in beursgenoteerde obligaties die uitgegeven zijn of 

gegarandeerd worden door een overheid uit de 

eurozone. Voor een gedeelte wordt belegd in obligaties 

die uitgegeven zijn door financiële instellingen en/of 

ondernemingen met minimaal een Investment grade 

rating.    
 

Huidige benchmark    : Effas EURO Govt > 1year Index 

 

Nieuwe benchmark   : Lehman Brothers Euro Aggregate Index 

 

Huidige TER*    : 1,0%  

  

Nieuwe TER*    : 1,05% 

 

Risicowijziging    : Met de uitbreiding van het beleggingsbeleid naar  

Investment grade nemen de mogelijkheden van het 

beleggen in bedrijfsobligaties toe en kan er een betere 

spreiding worden gerealiseerd. Per saldo zal het risico 

in de portefeuille toe kunnen nemen omdat er meer 

bedrijfsobligaties kunnen worden toegevoegd. Er 
kunnen daardoor meer koersfluctuaties optreden. Over 

de langere termijn wordt hiermee verwacht waarde toe 

te voegen. 
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Naam huidig Fonds  : (serie 14) FBTO Euro Aandelenfonds 

 

Wordt als verdwijnend Fonds 

samengevoegd met  : (serie 7) Centraal Beheer Achmea Euro Fonds 

welke serie wordt vernummerd tot serie 2, genaamd 

Achmea Eurolanden Aandelenfonds 

 

Huidig beleggingsbeleid   : Het FBTO Euro Aandelenfonds belegt via  

de Beleggingspool “Stichting Achmea Aandelenfonds 

Euro” uitsluitend in aandelen van ondernemingen met 

een beursnotering in de eurozone. 
 

Nieuw beleggingsbeleid : Het Achmea Eurolanden Aandelenfonds belegt via 

de “Beleggingspool Achmea Aandelen Euro”  

uitsluitend in aandelen van ondernemingen met een 

beursnotering in de eurozone. 

 

Huidige benchmark    : FTSE World Eurobloc Index 

 

Nieuwe benchmark   : FTSE World Eurobloc Index 

 

Huidige TER*    : 1,0%  

  

Nieuwe TER*    : 1,25% 

 
Risicowijziging     : - 
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Naam huidig Fonds  : (serie 15) FBTO Euro Mixfonds 

 

Wordt als verdwijnend Fonds  

samengevoegd met  : (serie 8) Centraal Beheer Achmea Euro Mix Fonds 

welke serie wordt vernummerd tot serie 5, genaamd 

Achmea Eurolanden Mixfonds 

 

Huidig beleggingsbeleid  : Het FBTO Euro Mixfonds belegt voor 50% via de 

Beleggingspool “Stichting Achmea Aandelenfonds 

Euro” uitsluitend in aandelen van ondernemingen met 

een beursnotering in de eurozone. Daarnaast wordt 
voor 50% belegd via de Beleggingspool “Stichting 

Achmea Obligatiefonds Euro”, voornamelijk in aan een 

in de eurozone gevestigde beurs genoteerde 

obligaties, die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden 

door een overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte 

wordt belegd in obligaties die uitgegeven zijn door 

financiële instellingen en/of ondernemingen met 

minimaal een “A” rating. 

 

Nieuw beleggingsbeleid : Het Achmea Eurolanden Mixfonds belegt voor 50% 

via de “Beleggingspool Achmea Aandelen Euro” 

uitsluitend in aandelen van ondernemingen met een 

beursnotering in de eurozone. Daarnaast wordt voor 

50% belegd via de “Beleggingspool Achmea 
Obligaties Euro”, voornamelijk in beursgenoteerde 

obligaties die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden 

door een overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte 

wordt belegd in obligaties die uitgegeven zijn door 

financiële instellingen en/of ondernemingen met 

minimaal een Investment grade rating.  

 

Huidige benchmark    : FTSE World Eurobloc Index  (50%) en  

        Effas EURO Govt > 1year Index (50%) 

 

Nieuwe benchmark   : FTSE World Eurobloc Index  (50%) en 

        Lehman Brothers Euro Aggregate Index (50%) 

 

Huidige TER*    : 1,0%  

  
Nieuwe TER*    : 1,18% 

 

Risicowijziging    : Met de uitbreiding van het beleggingsbeleid naar  

 



 

 37 

 

 

 

 

Investment grade nemen de mogelijkheden van het 

beleggen in bedrijfsobligaties toe en kan er een betere 

spreiding worden gerealiseerd. Per saldo zal het risico 

in de portefeuille toe kunnen nemen omdat er meer 

bedrijfsobligaties kunnen worden toegevoegd. Er 

kunnen daardoor meer koersfluctuaties optreden. Over 

de langere termijn wordt hiermee verwacht waarde toe 

te voegen. 
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Naam huidig Fonds  : (serie 16) FBTO Noord Amerika Aandelenfonds 

 

Wordt als verdwijnend Fonds 

samengevoegd met  : (serie 11) Centraal Beheer Achmea Wereld Fonds 

welke serie wordt vernummerd tot serie 3, genaamd 

Achmea Wereld Aandelenfonds 

 

Huidig beleggingsbeleid   : Het FBTO Noord Amerika Aandelenfonds belegt via  

de Beleggingspool “Stichting Achmea Aandelenfonds 

Noord Amerika” uitsluitend in aandelen van 

beursgenoteerde ondernemingen uit Noord Amerika.  
 

Nieuw beleggingsbeleid   : Het Achmea Wereld Aandelenfonds belegt via de  

“Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld” in een 

wereldwijd gespreide aandelenportefeuille.  

 

Huidige benchmark    : FTSE World North America Index 

 

Nieuwe benchmark   : MSCI World Index 

 

Huidige TER*    : 1,0%  

  

Nieuwe TER*    : 1,25% 

 

Risicowijziging    : Door uitsluitend in aandelen van beursgenoteerde  
ondernemingen uit Noord Amerika te beleggen, loopt 

men het risico dat is verbonden aan een grote 

concentratie van beleggingen in die markt. Door het 

mogelijk te maken te beleggen in ondernemingen met 

een beursnotering wereldwijd, ontstaat de 

mogelijkheid een betere spreiding over de diverse 

regio’s en sectoren te bewerkstelligen. Het marktrisico 

van het fonds wijzigt niet. 
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Naam huidig Fonds  : (serie 17) Achmea Euro Obligatiefonds  

 

Wordt als verdwijnend Fonds  

samengevoegd met  : (serie 9) Centraal Beheer Euro Obligatiefonds 

welke serie wordt vernummerd tot serie 4, genaamd 

Achmea Eurolanden Obligatiefonds  

 

Huidig beleggingsbeleid  : Het Achmea Euro Obligatiefonds belegt via de 

Beleggingspool “Stichting Achmea Obligatiefonds 

Euro” voornamelijk in aan een in de eurozone 

gevestigde beurs genoteerde obligaties, die  
uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een 

overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte wordt 

belegd in obligaties die uitgegeven zijn door financiële 

instellingen en/of ondernemingen met minimaal een 

“A” rating. 

 

Nieuw beleggingsbeleid : Het Achmea Eurolanden Obligatiefonds belegt via de 

“Beleggingspool Achmea Obligaties Euro” voornamelijk 

in beursgenoteerde obligaties die uitgegeven zijn of 

gegarandeerd worden door een overheid uit de 

eurozone. Voor een gedeelte wordt belegd in obligaties 

die uitgegeven zijn door financiële instellingen en/of 

ondernemingen met minimaal een Investment grade 

rating.   
 

Huidige benchmark    : Effas EURO Govt > 1year Index 

 

Nieuwe benchmark    : Lehman Brothers Euro Aggregate Index 

 

Huidige TER*    : 1,05%  

  

Nieuwe TER*    : 1,05% 

 

Risicowijziging    : Met de uitbreiding van het beleggingsbeleid naar  

Investment grade nemen de mogelijkheden van het 

beleggen in bedrijfsobligaties toe en kan er een betere 

spreiding worden gerealiseerd. Per saldo zal het risico 

in de portefeuille toe kunnen nemen omdat er meer 

bedrijfsobligaties kunnen worden toegevoegd. Er 
kunnen daardoor meer koersfluctuaties optreden. Over 

de langere termijn wordt hiermee verwacht waarde toe 

te voegen. 
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Naam huidig Fonds  : (serie 18) Achmea Euro Aandelenfonds  

 

Wordt als verdwijnend Fonds  

samengevoegd met  : (serie 7) Centraal Beheer Achmea Euro Fonds 

welke serie wordt vernummerd tot serie 2, genaamd 

Achmea Eurolanden Aandelenfonds 

 

Huidig beleggingsbeleid   : Het Achmea Euro Aandelenfonds belegt via de  

Beleggingspool “Stichting Achmea Aandelenfonds 

Euro” uitsluitend in aandelen van ondernemingen met 

een beursnotering in de eurozone. 
 

Nieuw beleggingsbeleid : Het Achmea Eurolanden Aandelenfonds belegt via 

de “Beleggingspool Achmea Aandelen Euro”  

uitsluitend in aandelen van ondernemingen met een 

beursnotering in de eurozone. 

 

Huidige benchmark    : FTSE World Eurobloc Index 

 

Nieuwe benchmark   : FTSE World Eurobloc Index 

 

Huidige TER*    : 0,85% 

  

Nieuwe TER*    : 1,25% 

 
Risicowijziging    : - 
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Naam huidig Fonds  : (serie 19) Achmea Euro Mixfonds 50/50 

 

Wordt als verdwijnend Fonds 

samengevoegd met  : (serie 8 ) Centraal Beheer Achmea Euro Mixfonds 

welke serie wordt vernummerd tot serie 5, genaamd 

Achmea Eurolanden Mixfonds 

 

Huidig beleggingsbeleid  : Het Achmea Euro Mixfonds 50/50 belegt voor 50% 

via de Beleggingspool “Stichting Achmea 

Aandelenfonds Euro” uitsluitend in aandelen van 

ondernemingen met een beursnotering in de 
eurozone. Daarnaast wordt voor 50% belegd via de 

Beleggingspool “Stichting Achmea Obligatiefonds 

Euro”, voornamelijk in aan een in de eurozone 

gevestigde beurs genoteerde obligaties, die 

uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een 

overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte wordt 

belegd in obligaties die uitgegeven zijn door financiële 

instellingen en/of ondernemingen met minimaal een 

“A” rating. 

 

Nieuw beleggingsbeleid : Het Achmea Eurolanden Mixfonds belegt voor 50% 

via de “Beleggingspool Achmea Aandelen Euro” 

uitsluitend in aandelen van ondernemingen met een 

beursnotering in de eurozone. Daarnaast wordt voor 
50% belegd via de “Beleggingspool Achmea 

Obligaties Euro”, voornamelijk in beursgenoteerde 

obligaties die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden 

door een overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte 

wordt belegd in obligaties die uitgegeven zijn door 

financiële instellingen en/of ondernemingen met 

minimaal een Investment grade rating. 

 

Huidige benchmark    : FTSE World Eurobloc Index  (50%) en  

        Effas EURO Govt > 1year Index (50%) 

 

Nieuwe benchmark   : FTSE World Eurobloc Index  (50%) en 

        Lehman Brothers Euro Aggregate Index (50%) 

 

Huidige TER*    : 1,05%  
  

Nieuwe TER*    : 1,18% 

 

Risicowijziging    : Met de uitbreiding van het beleggingsbeleid naar  
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Investment grade nemen de mogelijkheden van het 

beleggen in bedrijfsobligaties toe en kan er een betere 

spreiding worden gerealiseerd. Per saldo zal het risico 

in de portefeuille toe kunnen nemen omdat er meer 

bedrijfsobligaties kunnen worden toegevoegd. Er 

kunnen daardoor meer koersfluctuaties optreden. Over 

de langere termijn wordt hiermee verwacht waarde toe 

te voegen. 
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Naam huidig Fonds  : (serie 20) Achmea Euro Mixfonds 80/20 

 

Wordt als verdwijnend Fonds 

samengevoegd met  : (serie 8) Centraal Beheer Euro Mix Fonds welke 

serie wordt vernummerd tot serie 5, genaamd 

Achmea Eurolanden Mixfonds 

 

Huidig beleggingsbeleid  : Het Achmea Euro Mixfonds 80/20 belegt voor 20% 

via de Beleggingspool “Stichting Achmea 

Aandelenfonds Euro” uitsluitend in aandelen van 

ondernemingen met een beursnotering in de 
eurozone. Daarnaast wordt voor 80% belegd via de 

Beleggingspool “Stichting Achmea Obligatiefonds 

Euro”, voornamelijk in aan een in de eurozone 

gevestigde beurs genoteerde obligaties, die 

uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een 

overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte wordt 

belegd in obligaties die uitgegeven zijn door financiële 

instellingen en/of ondernemingen met minimaal een 

“A” rating. 

 

Nieuw beleggingsbeleid  : Het Achmea Eurolanden Mixfonds belegt voor 50% 

via de “Beleggingspool Achmea Aandelen Euro” 

uitsluitend in aandelen van ondernemingen met een 

beursnotering in de eurozone. Daarnaast wordt voor 
50% belegd via de “Beleggingspool Achmea 

Obligaties Euro”, voornamelijk in beursgenoteerde 

obligaties die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden 

door een overheid uit de eurozone. Voor een gedeelte 

wordt belegd in obligaties die uitgegeven zijn door 

financiële instellingen en/of ondernemingen met 

minimaal een investment grade rating. 

 

Huidige benchmark    : FTSE World Eurobloc Index  (20%) en  

        Effas EURO Govt > 1year Index (80%) 

 

Nieuwe benchmark    : FTSE World Eurobloc Index  (50%) en 

        Lehman Brothers Euro Aggregate Index (50%) 

 

Huidige TER*    : 1,05%   
  

Nieuwe TER*    : 1,18% 

 

Risicowijziging    : Omdat voor een groter deel in aandelen zal worden 
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belegd, loopt men het risico dat is verbonden aan een 

grotere concentratie van beleggingen van die soort en 

in die markt. De uitbreiding van het beleggingsbeleid 

naar Investment grade doet de mogelijkheden van het 

beleggen in bedrijfsobligaties en het realiseren van 

een betere spreiding toenemen. Per saldo zal het 

risico in de portefeuille toe kunnen nemen omdat er 

meer bedrijfsobligaties kunnen worden toegevoegd. Er 

kunnen daardoor meer koersfluctuaties optreden. Over 

de langere termijn wordt hiermee verwacht waarde toe 

te voegen. 
 

 

 

* TER = Total Expense Ratio, het gaat hierbij, zoals vermeld in betreffende prospectussen, om 

inschattingen. Toekomstige marktomstandigheden zullen op de uiteindelijke uitkomst van 

invloed zijn. In de jaarrekening en het halfjaarbericht van de beleggingsinstelling zullen de 

daadwerkelijk gemaakte kosten worden verantwoord. 

 

 


