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I. Doel informatiememorandum  
  

Dit informatiememorandum (hierna ook het ‘Informatie Memorandum’) is opgesteld 
door de directie van Achmea Beleggingsfondsen N.V. om de aandeelhouders (hierna 
ook de ‘Beleggers’) in de verschillende series aandelen van Achmea 
Beleggingsfondsen N.V. (hierna ook de ‘Achmea Beleggingsfondsen’) te informeren 
over de wijziging die is ingegaan op 1 januari 2010 en de wijzigingen die – met 
inachtneming van een termijn van drie maanden- ingaan op 1 mei 2010. 
 
Op 22 januari 2010 is in het landelijk verspreid dagblad Trouw een advertentie 
geplaatst met een korte weergave van de wijzigingen die ingaan per 1 januari en 1 mei 
2010. De advertentie is als bijlage A aan dit Informatie Memorandum gehecht. 
 
Dit Informatie Memorandum ligt ter inzage ten kantore van de Vennootschap,  
Molenwerf 2-8,1014 AG, Amsterdam. Daarnaast is het Informatie Memorandum  
kosteloos schriftelijk op te vragen bij Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., Postbus 
59011, 1040 KA Amsterdam en beschikbaar op de website: 
www.achmeabeleggingsfondsen.nl  
 
De Beleggers in de Achmea Beleggingsfondsen worden 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. De Stichting Autoriteit Financiële 
Markten is in kennis gesteld van dit Informatie Memorandum. 
 
 

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 
30 series gewone aandelen, genaamd Fonds 1 tot en met 30. 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 
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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 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´) en De Nederlandsche Bank (de ‘DNB’) en is 
ingeschreven in het register van de AFM. 
 
Inschrijving  
De Vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel 
voor Amsterdam 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 59011, 1040 KA 
Amsterdam, alsmede op de website: www.achmeabeleggingsfondsen.nl. 
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III. Beschrijving van de wijzigingen van de administratie per 1 januari 2010 
 

In 2004 heeft de Vennootschap een overeenkomst gesloten met F&C Netherlands B.V. 
tot het uitvoeren van het vermogensbeheer, alsmede de administratie en berekening 
van de intrinsieke waarde van de Achmea Beleggingsfondsen. Uit het oogpunt van 
efficiency en scheiding van de verantwoordelijkheid tussen vermogensbeheer en 
administratie, zal vanaf 1 januari 2010 de administratie en de berekening van de 
intrinsieke waarde van de Achmea Beleggingsfondsen gedaan worden door The Bank 
of New York Mellon SA/NV (hierna ook ‘BNY Mellon’). BNY Mellon is een in België 
gevestigde vennootschap met een bankvergunning in België en beschikt over een 
Europees paspoort welke in Nederland is geaccepteerd door de DNB. BNY Mellon 
beschikt over een kantoor in (o.a.) Amsterdam, van waaruit de administratie voor de 
Achmea Beleggingsfondsen wordt gevoerd. 
 
Ook de administratie en de berekening van de intrinsieke waarde van de 
Beleggingspools waarin de Achmea Beleggingsfondsen beleggen, gaat over van F&C 
Netherlands B.V. naar BNY Mellon. 
 
De kosten voor de uitbesteding van de administratie en de berekening van de 
intrinsieke waarde worden gedragen door de beheerder, Achmea Beleggingsfondsen 
Beheer B.V. vanuit de beheervergoeding die zij van de Achmea Beleggingsfondsen 
ontvangt. 
 
Het onderdeel vermogensbeheer van de Achmea Beleggingsfondsen wijzigt niet per 1 
januari 2010. Verderop in dit Informatie Memorandum (paragraaf IV.1) informeren wij u 
over de wijzigingen in het vermogensbeheer en de daaraan gerelateerde kosten die 
gaan plaatsvinden per 1 mei 2010. 
   
Per 1 januari 2010 is een inlegvel gebruikt bij het basisprospectus en de aanvullende 
prospectussen (samen het ‘Prospectus’) waarin de wijziging van de administratie en de 
berekening van de intrinsieke waarde is opgenomen.  
 
Bij wijzigingen die leiden tot een ander beleggingsbeleid of verslechtering van de 
voorwaarden van deelname voor Beleggers (‘Belangrijke Wijzigingen’), zal de 
Vennootschap een termijn in acht nemen van drie maanden, alvorens de wijzigingen 
worden geëffectueerd, zoals bedoeld in artikel 4:47 lid 2 en lid 3 Wet op het financieel 
toezicht (‘Wft’). De wijziging van de administratie en de berekening van de intrinsieke 
waarde zijn geen Belangrijke Wijzigingen en om die reden is geen termijn van drie 
maanden in acht genomen en zijn de wijzigingen van de administratie en berekening 
van de intrinsieke waarde geëffectueerd per 1 januari 2010. 
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IV. Wijzigingen per 1 mei 2010  
 
IV.1. Aanstellen meerdere vermogensbeheerders Beleggingspool Achmea Obligaties 

Euro en wijziging kostenstructuur  
 

Per 1 mei 2010 zal het vermogensbeheer van een deel van de portefeuille van de 
Beleggingspool Achmea Obligaties Euro worden uitgevoerd door andere 
vermogensbeheerders naast F&C Netherlands B.V. 
De reden om te kiezen voor dit Multi asset management model waarbij meerdere 
vermogensbeheerders voor een specifieke beleggingspool worden aangesteld, zal 
worden opgenomen in het beleggingsbeleid van de Achmea Beleggingsfondsen die 
daarin beleggen en zal als volgt gaan luiden: 
 
“De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro wordt beheerd door meerdere asset 
managers (Multi Asset Management model). Hierdoor ontstaat het voordeel van 
spreiding van beleggingsstijlen, waarbij actief wordt gestuurd op verbetering van de 
verhouding tussen risico en rendement. Bij de selectie van asset managers wordt 
beoordeeld of de beleggingsstijlen en achtergronden van de diverse asset managers 
elkaar aanvullen.”  
 
Als gevolg van het aanstellen van meerdere asset managers in de Beleggingspool 
Achmea Obligaties Euro zal de kostenstructuur ervan wijzigen. Het Achmea 
Eurolanden Obligatiefonds (serie 4) en het Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5) 
beleggen geheel respectievelijk gedeeltelijk in de Beleggingspool Achmea Obligaties 
Euro en derhalve zal de TER van deze Achmea Beleggingsfondsen 
dienovereenkomstig en naar rato worden beïnvloed. Per 1 mei 2010 zal een aangepast 
Prospectus worden gepubliceerd, waarin deze wijziging zal worden opgenomen. Voor 
het Achmea Eurolanden Obligatiefonds geldt de onderstaande tekst. Het Achmea 
Eurolanden Mixfonds verwijst in het Prospectus eveneens naar deze tekst.  
 
“Het gehele vermogen van het Achmea Eurolanden Obligatiefonds wordt belegd in 
participaties Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. Binnen de Beleggingspool 
Achmea Obligaties Euro wordt bij benadering 0,135% per jaar van het belegd 
vermogen van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro aan de diverse asset 
managers voldaan ten behoeve het vermogensbeheer, welke inhouding in 
maandtermijnen plaatsvindt. Het in de vorige zin genoemde percentage kan op 
jaarbasis door verschuivingen van vermogens tussen de diverse asset managers licht 
afwijken. Deze kosten worden verantwoord onder de Total Expense Ratio (TER).” 
 
De verdeling van het belegd vermogen over F&C Netherlands B.V. en de te selecteren 
vermogensbeheerders zal starten in de percentuele verhouding 70-15-15 en zal 
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afhankelijk van de waardeontwikkeling van de beleggingen en de in- en uitstroom 
hiervan, gaan afwijken. De kosten van vermogensbeheer verschillen per 
vermogensbeheerder en de kosten van het vermogensbeheer van de Beleggingspool 
Achmea Obligaties Euro zullen derhalve hoger of lager kunnen uitvallen. Zoals 
hierboven genoemd zal de TER van het Achmea Eurolanden Obligatiefonds en het 
Achmea Eurolanden Mixfonds dienovereenkomstig en naar rato worden beïnvloed. In 
de jaarrekening en het halfjaarbericht van de Vennootschap zullen de daadwerkelijk 
gemaakte kosten worden verantwoord. 
 
Bij wijzigingen die leiden tot een ander beleggingsbeleid en/of verslechtering van de 
voorwaarden van deelname voor de Beleggers (‘Belangrijke Wijzigingen’), zal de 
Vennootschap een termijn in acht nemen van drie maanden, alvorens de wijzigingen 
worden geëffectueerd, zoals bedoeld in artikel 4:47 lid 2 en lid 3 Wet op het financieel 
toezicht (‘Wft’). De gevolgen voor het beleggingsbeleid van het Achmea Eurolanden 
Obligatiefonds (serie 4) en het Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5) door de 
aanstelling van meerdere vermogensbeheerders in de Beleggingspool Achmea 
Obligaties Euro zijn Belangrijke Wijzigingen en om die reden wordt een termijn van drie 
maanden in acht genomen en worden deze wijzigingen niet eerder geëffectueerd dan 
per 1 mei 2010. Deze Belangrijke Wijzigingen zijn op 22 januari 2010 bekend gemaakt 
in het landelijk verspreid Nederlandse dagblad Trouw (bijlage A), alsmede op de 
website van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
www.achmeabeleggingsfondsen.nl. Deze Belangrijke Wijzigingen zijn door middel van 
dit Informatie Memorandum op de website van de beheerder toegelicht. De AFM is van 
deze Belangrijke Wijzigingen in kennis gesteld. Tot drie maanden na bekendmaking 
van de Belangrijke Wijzigingen kunnen de beleggers onder ongewijzigde voorwaarden 
uittreden.  
 
De nieuwe vermogensbeheerders zullen per 1 mei 2010 nader bekend worden 
gemaakt in het Prospectus en op de website van Achmea Beleggingsfondsen Beheer 
B.V. www.achmeabeleggingsfondsen.nl. De selectie van deze vermogensbeheerders 
vindt op zorgvuldige wijze plaats en met inachtneming van de Wet op het financieel 
toezicht. 
 

IV.2.  Aanstellen meerdere vermogensbeheerders Beleggingspool Achmea Aandelen 
Euro  
 
Per 1 mei 2010 zal het vermogensbeheer van een deel van de portefeuille van de 
Beleggingspool Achmea Aandelen Euro worden uitgevoerd door een andere 
vermogensbeheerder naast F&C Netherlands B.V. 
De reden om te kiezen voor dit Multi asset management model waarbij meerdere 
vermogensbeheerders voor een specifieke beleggingspool worden aangesteld, zal 
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worden opgenomen in het beleggingsbeleid van de Achmea Beleggingsfondsen die 
daarin beleggen en zal als volgt gaan luiden: 
 
“De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro wordt beheerd door meerdere asset 
managers (Multi Asset Management model). Hierdoor ontstaat het voordeel van 
spreiding van beleggingsstijlen, waarbij actief wordt gestuurd op verbetering van de 
verhouding tussen risico en rendement. Bij de selectie van asset managers wordt 
beoordeeld of de beleggingsstijlen en achtergronden van de diverse asset managers 
elkaar aanvullen.” 
 
Als gevolg van het aanstellen van meerdere asset managers in de Beleggingspool 
Achmea Aandelen Euro zal de kostenstructuur ervan wijzigen. Het Achmea Eurolanden 
Aandelenfonds (serie 2) en het Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5) beleggen 
geheel respectievelijk gedeeltelijk in de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en 
derhalve zal de TER van deze Achmea Beleggingsfondsen dienovereenkomstig en 
naar rato worden beïnvloed. Per 1 mei 2010 zal een aangepast Prospectus worden 
gepubliceerd. Voor het Achmea Eurolanden Aandelenfonds geldt de onderstaande 
tekst. Het Achmea Eurolanden Mixfonds verwijst in het Prospectus eveneens naar 
deze tekst. 
  
“Het gehele vermogen van het Achmea Eurolanden Aandelenfonds wordt belegd in 
participaties Beleggingspool Achmea Aandelen Euro. Binnen de Beleggingspool 
Achmea Aandelen Euro wordt bij benadering 0,18% per jaar van het belegd vermogen 
van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro aan de asset managers voldaan ten 
behoeve het vermogensbeheer, welke inhouding in maandtermijnen plaatsvindt. Het in 
de vorige zin genoemde percentage kan op jaarbasis door verschuivingen van 
vermogens tussen de asset managers licht afwijken. Deze kosten worden verantwoord 
onder de Total Expense Ratio (TER).” 
 
De verdeling van het belegd vermogen over F&C Netherlands B.V. en de te selecteren 
vermogensbeheerder zal starten in de percentuele verhouding 70-30 en zal afhankelijk 
van de waardeontwikkeling van de beleggingen en de in- en uitstroom hiervan gaan 
afwijken. De kosten van vermogensbeheer verschillen per vermogensbeheerder en de 
kosten van het vermogensbeheer van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 
zullen derhalve hoger of lager kunnen uitvallen. Zoals hierboven genoemd zal de TER 
van het Achmea Eurolanden Aandelenfonds en het Achmea Eurolanden Mixfonds 
dienovereenkomstig en naar rato worden beïnvloed. In de jaarrekening en het 
halfjaarbericht van de Vennootschap zullen de daadwerkelijk gemaakte kosten worden 
verantwoord. 
 
Bij wijzigingen die leiden tot een ander beleggingsbeleid en/of verslechtering van de 
voorwaarden van deelname voor de Beleggers (‘Belangrijke Wijzigingen’), zal de 
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Vennootschap een termijn in acht nemen van drie maanden, alvorens de wijzigingen 
worden geëffectueerd, zoals bedoeld in artikel 4:47 lid 2 en lid 3 Wet op het financieel 
toezicht (‘Wft’). De gevolgen voor het beleggingsbeleid van het Achmea Eurolanden 
Aandelenfonds (serie 2) en het Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5) door de 
aanstelling van meerdere vermogensbeheerders in de Beleggingspool Achmea 
Aandelen Euro zijn Belangrijke Wijzigingen en om die reden wordt een termijn van drie 
maanden in acht genomen en worden deze wijzigingen niet eerder geëffectueerd dan 
per 1 mei 2010. Deze Belangrijke Wijzigingen zijn op 22 januari 2010 bekend gemaakt 
in het landelijk verspreid Nederlandse dagblad Trouw (bijlage A), alsmede op de 
website van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
www.achmeabeleggingsfondsen.nl. Deze Belangrijke Wijzigingen zijn door middel van 
dit Informatie Memorandum op de website van de beheerder toegelicht. De AFM is van 
deze Belangrijke Wijzigingen in kennis gesteld. Tot drie maanden na bekendmaking 
van de Belangrijke Wijzigingen kunnen de beleggers onder ongewijzigde voorwaarden 
uittreden. 
 
De nieuwe vermogensbeheerders zullen per 1 mei 2010 nader bekend worden 
gemaakt in het Prospectus en op de website van Achmea Beleggingsfondsen Beheer 
B.V. www.achmeabeleggingsfondsen.nl. De selectie van deze vermogensbeheerders 
vindt op zorgvuldige wijze plaats en met inachtneming van de Wet op het financieel 
toezicht. 
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Bijlage A: Advertentie 22 januari 2010  

 
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. 
 




