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I. Doel informatiememorandum   
  

Dit informatiememorandum (het “Informatiememorandum”) is opgesteld door Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V. (de “Beheerder”), de beheerder van Levob €uropees 
Aandelen Fonds, Levob €uro Obligatie Fonds, Levob €uropees Mix Fonds en Levob 
AEX+ Fonds (de “Levob Fondsen” en elk een “Levob Fonds”) om participanten in 
één of meer Levob Fondsen en houders van een Levob Beleggingsrekening die een 
vorderingsrecht hebben luidend in participaties in één of meer Levob Fondsen (de 
“Vergadergerechtigden”) nader te informeren over de agendapunten voor de 
vergaderingen van participanten van de respectievelijke Levob Fondsen (de 
“Participantenvergaderingen”). De Participantenvergaderingen zullen op 11 maart 
2009 worden gehouden ten kantore van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., 
Molenwerf 2-8 te Amsterdam. Tevens wordt in dit Informatiememorandum de 
mededeling met betrekking tot de voorgenomen fusie tussen Stichting Levob 
Beleggingsrekening en Stichting Achmea Beleggersgiro toegelicht.  
 
Op 18 februari 2009 is in het landelijk verspreid dagblad [Trouw] de oproeping voor de 
Participantenvergaderingen, met daarin opgenomen de agenda van de 
Participantenvergaderingen, alsmede voormelde mededeling gepubliceerd. De 
publicatie is als bijlage A aan dit Informatiememorandum gehecht. 
 
Dit Informatiememorandum ligt ter inzage ten kantore van Achmea Beleggingsfondsen 
Beheer B.V., Molenwerf 2-8 (loc A6-N1) 1014 AG  Amsterdam en is kosteloos 
schriftelijk op te vragen bij Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., Postbus 59011 
1040 KA Amsterdam. Tevens is dit Informatiememorandum beschikbaar op de website: 
www.achmeabeleggingsfondsen.nl  
 
Vergadergerechtigden worden aangeraden kennis te nemen van de volledige inhoud 
van dit Informatiememorandum en de bijlagen en eventueel hun eigen juridisch of 
fiscaal adviseur te raadplegen. 
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II. Korte beschrijving van de betrokken partijen 
 

II.1. Levob Fondsen  
 
De Levob Fondsen zijn fondsen voor gemene rekening in de zin van artikel 2, lid 1  
sub e Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Tevens zijn de Levob Fondsen 
beleggingsfondsen in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.  
 
De Levob Fondsen bieden beleggers de mogelijkheid te beleggen in een professioneel 
beheerde effectenportefeuille. De Levob Fondsen beleggen hoofdzakelijk in: 
- Europese aandelen (Levob €uropees Aandelen Fonds) 
- Euro obligaties (Levob €uro Obligatie Fonds)  
- Europese aandelen gecombineerd met Euro obligaties (Levob €uropees Mix 

Fonds) 
- Nederlandse aandelen (Levob AEX+ Fonds) 
 
De doelstelling van ieder Levob Fonds is vermogensgroei per participatie in de vorm 
van koersresultaten en dividenden, waarbij de rendementsverwachting en het risico in 
overeenstemming zijn met die van een gespreide portefeuille Europese aandelen 
(Levob €uropees Aandelenfonds), respectievelijk Nederlandse aandelen (Levob AEX+ 
Fonds), een gespreide portefeuille obligaties die zijn uitgegeven in Euro of in de 
nationale valuta van de EMU landen zoals die gold voor de invoering van de Euro 
(Levob €uro Obligatie Fonds), respectievelijk een mix daarvan (Levob €uropees Mix 
Fonds).  

  
De Levob Fondsen hebben thans de status van een fiscale beleggingsinstelling ex 
artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting1969. Een fiscale 
beleggingsinstelling is, mits aan de gestelde voorwaarden is voldaan, voor de heffing 
van de Nederlandse vennootschapsbelasting onderworpen aan een tarief van 0%. De 
in Nederland woonachtige particuliere belegger zal zijn participaties gehouden in de 
Levob Fondsen veelal tot zijn rendementsgrondslag voor het inkomen uit sparen en 
beleggen (Box 3) moeten rekenen.  
 
De Levob Fondsen zijn ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wet op 
het financieel toezicht als open-end beleggingsinstellingen. Dit houdt in dat het 
desbetreffende Levob Fonds, onder de in het Prospectus Levob Beleggingsfondsen 
zoals verkrijgbaar gesteld op 1 juli 2007 - en van tijd tot tijd geactualiseerd middels 
inlegvellen - (het “Levob Prospectus”) gestelde voorwaarden, in beginsel te allen tijde 
participaties zal uitgeven en inkopen rond de intrinsieke waarde per participatie. De 
participaties in de Levob Fondsen zijn niet beursgenoteerd.  

 
 Verhandeling 

Naast rechtstreekse aankoop van participaties in de Levob Fondsen door institutionele 
beleggers, kunnen beleggers ook deelnemen via een beleggingsrekening bij Stichting 
Levob Beleggingsrekening (de “Beleggingsrekening”).  
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Beheerder en vergunning 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is de beheerder van elk van de Levob 
Fondsen en houdt een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen. Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V. staat als zodanig onder toezicht van Stichting Autoriteit 
Financiële Markten (de “AFM”). Achmea Bewaarder LVB €uropees Aandelenfonds 
B.V., Achmea Bewaarder LVB €uro Obligatiefonds N.V., Achmea Bewaarder LVB 
€uropees Mixfonds B.V. en Achmea Bewaarder LVB AEX+ Fonds zijn bewaarders (de 
“Bewaarders”) in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht.  
 
Achmea Bewaarder LVB €uropees Aandelen Fonds B.V. is bewaarder van Levob 
€uropees Aandelen Fonds. Achmea Bewaarder LVB €uro Obligatiefonds B.V. is 
bewaarder van Levob €uro Obligatie Fonds. Achmea Bewaarder LVB €uropees Mix 
Fonds B.V. is bewaarder van Levob €uropees Mixfonds en Achmea Bewaarder LVB 
AEX+ Fonds is bewaarder van Levob AEX+ Fonds. 

 
Verkrijgbaarstelling stukken 
Het Levob Prospectus, de voorwaarden van beheer en bewaring en de jaarverslagen 
van ieder van de Levob Fondsen zijn kosteloos verkrijgbaar bij Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V., Molenwerf 2-8 (loc A6-N1) 1014 AG  Amsterdam, 
alsmede op de website: www.achmeabeleggingsfondsen.nl. 
 
 
II.2  Achmea Beleggingsfondsen N.V. 
 
Achmea Beleggingsfondsen N.V. (“Achmea Beleggingsfondsen”) is een naamloze 
vennootschap in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal als 
bedoeld in artikel 2:76 Burgerlijk Wetboek. Tevens is Achmea Beleggingsfondsen een 
beleggingsmaatschappij in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.  
 
Paraplustructuur 
Achmea Beleggingsfondsen heeft een zogenaamde paraplustructuur, wat inhoudt dat 
het aandelenkapitaal is verdeeld in verschillende series. Elke serie vertegenwoordigt 
een afzonderlijk subfonds. Het maatschappelijk kapitaal van Achmea 
Beleggingsfondsen is verdeeld in tien (10) prioriteitsaandelen en dertig (30) series 
gewone aandelen. Een bepaald deel van het vermogen van Achmea 
Beleggingsfondsen wordt aan een subfonds van Achmea Beleggingsfondsen 
toegerekend. Hiertoe wordt per subfonds een aparte administratie gevoerd. De 
houders van aandelen van het desbetreffende subfonds zijn economisch gerechtigd tot 
het vermogen van dat betreffende subfonds zoals dat uit de administratie van Achmea 
Beleggingsfondsen blijkt. Het in elk subfonds te storten of daaraan toe te rekenen 
gedeelte van het vermogen van het subfonds wordt overeenkomstig een specifiek 
beleggingsbeleid belegd. Elk subfonds heeft een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel, 
kostenstructuur en koersvorming. Alle aan een subfonds toe te rekenen opbrengsten 
en kosten worden in de voor het subfonds gevoerde administratie separaat 
verantwoord. Zowel de positieve als de negatieve waardeveranderingen in de 
beleggingsportefeuille van een subfonds komen ten gunste respectievelijk ten laste van 
de aandeelhouders in het desbetreffende subfonds. Dit komt tot uitdrukking in de 
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intrinsieke waarde van een aandeel van het desbetreffende fonds. Deze waarde per 
aandeel van een subfonds wordt berekend door de waarde van het vermogen van het 
desbetreffende subfonds te delen door het aantal aandelen van het desbetreffende 
subfonds dat op dat moment bij anderen dan Achmea Beleggingsfondsen is geplaatst.  
 
Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting per subfonds wordt verwezen naar het 
basisprospectus van Achmea Beleggingsfondsen, alsmede naar de aanvullende 
prospectussen (tezamen: het “Achmea Beleggingsfondsen Prospectus”) waarin 
specifieke informatie wordt verstrekt over elk subfonds waarvan aandelen zijn 
geplaatst.  
 
Net zoals de Levob Fondsen heeft Achmea Beleggingsfondsen thans de status van 
een fiscale beleggingsinstelling ex artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 
1969 en is Achmea Beleggingsfondsen ingeschreven in het register als bedoeld in 
artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht als open-end beleggingsinstelling. 
 
Achmea Beleggingsfondsen biedt (particuliere) beleggers de mogelijkheid te beleggen 
in een professioneel beheerde effectenportefeuille. Achmea Beleggingsfondsen belegt 
hoofdzakelijk in: 
- Euro aandelen (Achmea Eurolanden Aandelenfonds, serie 2) 
- Euro obligaties (Achmea Eurolanden Obligatiefonds, serie 4)  
- Euro aandelen gecombineerd met Euro obligaties (Achmea Eurolanden Mixfonds, 

serie 5) 
- Nederlandse aandelen (Achmea Nederland Aandelenfonds, serie 1) 
- Wereldwijd gespreide aandelen (Achmea Wereld Aandelenfonds, serie 3) 
 
Achmea Beleggingsfondsen biedt beleggers de mogelijkheid te beleggen in per fonds 
gerangschikte portefeuilles van aandelen, obligaties en/of deposito’s. Elke portefeuille 
is gericht op een bepaald geografisch gebied en/of een assetcategorie, en kent een 
eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en koersvorming. Op basis van risicospreiding 
beheert zij het vermogen van elk fonds voor de aandeelhouders om een zo goed 
mogelijk resultaat te realiseren. Dit doet zij door hoofdzakelijk te beleggen in financiële 
instrumenten die zijn genoteerd aan een gereglementeerde markt, effectenbeurs of 
andere geregelde regelmatig functionerende, erkende, open markt en in andere 
vermogensbestanddelen.  

 
 Verhandeling 

De aandelen in de Fondsen worden verhandeld via Euronext Fund Service van 
Euronext Amsterdam by NYSE Euronext 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 
beleggingsinstellingen. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. staat als zodanig 
onder toezicht van de AFM.  
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Inschrijving  
De Vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel 
Amsterdam onder nummer: 34139225. 

 
Verkrijgbaarstelling stukken 
Het Achmea Beleggingsfondsen 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. 
 

 
III. Beschrijving van de voorgenomen herstructurering van de respectievelijke 

Levob Fondsen; toelichting op de agendapunten  
 

III.1. Algemeen  
 
De Beheerder en de Bewaarders zullen gezamenlijk het voorstel tot ontbinding en 
vereffening van de Levob Fondsen doen aan de vergaderingen van participanten. Dit 
voorstel is ingegeven door de wens – waar mogelijk – de beheerkosten van de 
Beheerder te reduceren, evenals de risico’s van fondsbeheer. De herstructurering is 
tevens noodzakelijk omdat de Levob Fondsen onvoldoende schaalgrootte kennen om 
zelfstandig te kunnen blijven bestaan nu twee institutionele beleggers, te weten 
Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. (“AP&L”) en het Fonds voor Gemene 
Rekening Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen (“Achmea UL”), aan de beheerder 
van de Levob Fondsen te kennen hebben gegeven hun participaties in te willen laten 
kopen.   

 
III.2 Opheffing en vereffening van de respectievelijke Levob Fondsen; 

toelichting op  agendapunten 8.A. en 8.B 
 
De Beheerder en Bewaarder doen gezamenlijk het voorstel aan de vergadering van 
Participanten van de respectievelijke Levob Fondsen tot ontbinding en vereffening van 
deze Levob Fondsen. De raad van toezicht van de Levob Fondsen heeft haar 
toestemming voor dit voorstel gegeven. De Beheerder zal zorg dragen voor de 
vereffening van het vermogen van de Levob Fondsen zoals hieronder is omschreven.  
 
Het vermogen van elk hierna vermelde Levob Fonds - waaronder de door het 
desbetreffende Levob Fonds gehouden beleggingsportefeuille - waartoe de 
participanten in het desbetreffende Levob Fonds, met uitzondering van AP&L en 
Achmea UL, gerechtigd zijn, zal worden ingebracht op aandelen in Achmea 
Beleggingsfondsen van de hierna vermelde serie tegen uitgifte van aandelen van die 
serie: 
 
- Levob €uropees Aandelen Fonds: 

subfonds Achmea Eurolanden Aandelenfonds, serie 2 
 

- Levob €uro Obligatie Fonds: 
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subfonds Achmea Eurolanden Obligatiefonds, serie 4 
 
- Levob €uropees Mix Fonds: 

subfonds Achmea Eurolanden Mixfonds, serie 5  
 

- Levob AEX+ Fonds: 
subfonds Achmea Nederland Aandelenfonds, serie 1. 

 
Het vermogen van de Levob Fondsen dat is toe te rekenen aan de door AP&L en/of 
Achmea UL gehouden participaties in de Levob Fondsen zal niet worden overgedragen 
aan Achmea Beleggingsfondsen, maar aan Achmea UL tegen uitgifte van participaties 
van bepaalde series in Achmea UL aan AP&L.  
 
De hiervoor beschreven wijze van vereffening van de Levob Fondsen door inbreng van 
vermogen van de Levob Fondsen en uitgifte van aandelen respectievelijk van 
participaties wordt hierna aangeduid als de “Samenvoeging”. 
 
Voormeld besluit tot Samenvoeging zal worden genomen onder opschortende 
voorwaarde van het van kracht worden van de in paragraaf III.3 van dit 
Informatiememorandum genoemde wijziging van de voorwaarden van beheer en 
bewaring. 
 
Het voorstel tot 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 Informatiememorandum op de website van de 
Beheerder toegelicht. De AFM is van het voorstel tot Samenvoeging in kennis gesteld. 
Indien de respectievelijke vergaderingen van participanten besluiten tot de 
Samenvoeging zal wederom bekendmaking daarvan plaatsvinden op de hierboven 
vermelde wijze. Tevens zal de AFM van de besluiten in kennis worden gesteld. Tot drie 
maanden na bekendmaking van het besluit van de vergaderingen van participanten 
kunnen de beleggers onder ongewijzigde voorwaarden uittreden.  
 
De Bewaarders en de Beheerder van de respectievelijke Levob Fondsen zullen ten 
behoeve van de participanten met Achmea Beleggingsfondsen overeenkomen dat 
Achmea Beleggingsfondsen aandelen van de desbetreffende serie rechtstreeks aan de 
participanten zal uitgeven met inachtneming van de ruilverhouding die zal worden 
bepaald zoals hierna onder III.2.A omschreven. Voor de aan AP&L uit te geven 
participaties in Achmea UL zullen de Bewaarders en de Beheerder met Achmea UL 
eenzelfde afspraak maken. 
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De Samenvoeging zal naar verwachting op of omstreeks 13 juni 2009 geëffectueerd 
worden. De wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring van de Levob 
Fondsen conform het concept zoals opgenomen in bijlage B zal daaraan voorafgaand 
plaatsvinden.  
 
Na de Samenvoeging is de vereffening van de Levob Fondsen voltooid.  
 
III.2.A Ruilverhouding in het kader van het toekennen van aandelen 

respectievelijk participaties; toelichting op agendapunt 8.A. 
 
De subfondsen van Achmea Beleggingsfondsen zijn bestaande subfondsen waarin 
reeds vermogen is ingebracht. De intrinsieke waarde van een participatie in een Levob 
Fonds zal naar alle waarschijnlijkheid niet gelijk zijn aan die van een aandeel in 
Achmea Beleggingsfondsen. 
 
Achmea Beleggingsfondsen zal met inachtneming van de hierna beschreven 
ruilverhouding aandelen toekennen in het kader van de Samenvoeging. 
 
De ruilverhouding voor het toekennen van aandelen in Achmea Beleggingsfondsen zal 
worden vastgesteld op basis van de intrinsieke waarde van de desbetreffende Levob 
Fondsen op de beursdag voorafgaand aan de Samenvoeging. De intrinsieke waarde 
zal door de Beheerder worden vastgesteld en zal worden gecontroleerd door KPMG 
Accountants N.V.. Indien een participant op grond van de ruilverhouding recht heeft op 
uitgifte van een gedeelte van een aandeel in Achmea Beleggingsfondsen, ontstaat een 
vordering in geld van de participant op Achmea Beleggingsfondsen die is toe te 
rekenen aan het desbetreffende subfonds. De hoogte van de vordering in geld is gelijk 
aan de intrinsieke waarde van het desbetreffende gedeelte van een aandeel van de 
desbetreffende serie waarop een participant volgens de ruilverhouding recht heeft. 
Voor deelnemers via Stichting Levob Beleggingsrekening geldt dat aanspraken, 
waaronder aanspraken op gedeelten van aandelen, overeenkomstig de toepasselijke 
voorwaarden in fracties worden weergegeven. Op de beursdag waarop in het kader 
van de Samenvoeging de intrinsieke waarde van de participaties in de Levob Fondsen 
wordt bepaald, kunnen aan de Levob Fondsen en aan Stichting Levob 
Beleggingsrekening geen opdrachten worden gegeven tot uitgifte of inkoop van 
participaties. Indien de Samenvoeging op een zaterdag plaatsvindt, kan een belegger 
uiterlijk op donderdag conform de gebruikelijke voorwaarden orders inleggen, welke 
orders op vrijdag worden afgewikkeld. 
 
Hetgeen hiervoor is beschreven geldt tevens voor AP&L met dien verstande dat op 
grond van de vastgestelde ruilverhouding aan AP&L participaties in Achmea UL 
toegekend zullen worden. 
 
III.2.B. Gevolgen van de Samenvoeging voor de participanten van de  
 Levob Fondsen; toelichting op agendapunt 8.A. 
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De Samenvoeging zal voor u als participant van een Levob Fonds als gevolg hebben 
dat u na de Samenvoeging geen participant meer bent in het desbetreffende Levob 
Fonds maar dat u recht hebt op de verkrijging van aandelen in Achmea 
Beleggingsfondsen van de hiervoor in paragraaf III.2 vermelde subfondsen. Voor 
houders van een Beleggingsrekening geldt dat zij ten gevolge van de Samenvoeging 
geen vorderingsrecht meer hebben op Stichting Levob Beleggingsrekening luidende in 
participaties in de Levob Fondsen, maar een vorderingsrecht luidende in aandelen in 
Achmea Beleggingsfondsen. 

 
Voor wat betreft AP&L geldt dat AP&L door de Samenvoeging participant wordt in 
bepaalde series van Achmea UL.  
 
Het beleggingsbeleid van het subfonds waarin u aandelen verkrijgt is vergelijkbaar met 
het beleggingsbeleid van het Levob Fonds waarin u thans belegt. Het is echter mogelijk 
dat het beleggingsbeleid in bepaalde opzichten afwijkt. Een overzicht hiervan is 
weergegeven in bijlage C van dit Informatiememorandum. De Samenvoeging heeft 
daarnaast ook gevolgen voor de kosten. Ook deze gevolgen zijn weergegeven in het 
overzicht zoals opgenomen in bijlage C van dit Informatiememorandum.  
 
Zo spoedig als praktisch uitvoerbaar, zullen de aandelen in Achmea 
Beleggingsfondsen worden toegekend aan de participanten van de Levob Fondsen. De 
Beheerder zal de participanten in de Levob Fondsen en houders van een Levob 
Beleggingsrekening die een vorderingsrecht hebben luidend in participaties in één of 
meer Levob Fondsen door middel van een advertentie in het landelijk verspreid 
dagblad Trouw informeren over de definitieve datum van Samenvoeging en de 
toekenning van aandelen en de wijze waarop een en ander zal plaatsvinden.  

 
III.3 Mededeling van en toelichting op het voorgenomen besluit van de Beheerder en 

de Bewaarder tot wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring van de 
Levob Fondsen; toelichting op agendapunt 8.C.  
 
De voorwaarden van beheer en bewaring van de Levob Fondsen zullen worden 
gewijzigd om buiten twijfel te stellen dat in het kader van de vereffening van de Levob 
Fondsen participaties van Achmea UL dan wel aandelen van Achmea 
Beleggingsfondsen N.V. kunnen worden toegekend. De voorwaarden van beheer en 
bewaring van de Levob fondsen zullen worden gewijzigd conform het in bijlage B 
opgenomen concept.  
 

III.4 Fiscale gevolgen van de Samenvoeging; toelichting op agendapunt 8.A. 
De omwisseling van participaties in de Levob Fondsen in aandelen Achmea 
Beleggingfondsen en aandelen Achmea UL zou voor individuele participanten 
(natuurlijke personen die de participaties niet tot hun ondernemingsvermogen rekenen), 
geen gevolgen ten aanzien van de heffing van de dividendbelasting mogen hebben. 
 
De omwisseling van participaties in de Levob Fondsen kan in beginsel eveneens 
zonder heffing van vennootschapsbelasting plaatsvinden. 
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IV. Mededeling aan beleggers die door middel van een Levob Beleggingsrekening 
hebben belegd; toelichting mededeling 
 
Zoals beschreven in paragraaf III.2 zal de vereffening van elk van de Levob Fondsen 
na de Samenvoeging zijn voltooid. Beleggers die thans via Stichting Levob 
Beleggingsrekening beleggen in de Levob Fondsen, zullen na de Samenvoeging 
beleggen in Achmea Beleggingsfondsen. Voor beleggers in Achmea 
Beleggingsfondsen geldt dat zij tevens giraal kunnen beleggen door middel van het 
openen van een beleggersrekening die wordt geadministreerd door Stichting Achmea 
Beleggersgiro.  
 
Aangezien het naast elkaar bestaan van Stichting Levob Beleggingsrekening en 
Stichting Achmea Beleggersgiro vanuit het oogpunt van kostenreductie en het 
vereenvoudigen van de administratie niet wenselijk is, hebben het bestuur van 
Stichting Levob Beleggingsrekening en het bestuur van Stichting Achmea 
Beleggersgiro het voornemen Stichting Levob Beleggingsrekening en Stichting 
Achmea Beleggersgiro juridisch te fuseren, waarbij Stichting Levob Beleggingsrekening 
zal ophouden te bestaan.  
 
In het kader van voormelde juridische fusie heeft Stichting Levob Beleggingsrekening 
in overleg met de Beheerder en de Bewaarders besloten het reglement Levob 
Beleggingsrekening ter gelegenheid van de fusie zodanig te wijzigen dat dit vanaf de 
Samenvoeging gelijkluidend zal zijn aan het reglement Achmea Beleggersgiro. Het 
reglement Stichting Achmea Beleggersgiro (de “Beleggersgiro”) ligt ter inzage ten 
kantore van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., 1014 AG Amsterdam, Molenwerf 
2-8 en is kosteloos op te vragen bij Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., Postbus 
59011, 1040 KA Amsterdam. Het reglement is ook integraal opgenomen in het Achmea 
Beleggingsfondsen Prospectus, welke beschikbaar is op de website 
www.achmeabeleggingsfondsen.nl. Tevens is dit reglement als bijlage D van dit 
Informatiememorandum opgenomen. 
 
Voorts zal in verband met de fusie en de daarmee verband houdende wijziging van het 
reglement Levob Beleggingsrekening, de garantieverklaring van Levob Bank N.V. 
waarmee de nakoming door Stichting Levob Beleggingsrekening van de voor haar uit 
het reglement Levob Beleggingsrekening voortvloeiende verplichtingen worden 
ingetrokken. 
 
De fusie heeft tot gevolg dat de beleggers die thans een vorderingsrecht hebben op de 
Stichting Levob Beleggingsrekening luidende in participaties in de Levob Fondsen, na 
de fusie een vorderingsrecht hebben op de Stichting Achmea Beleggersgiro luidende in 
aandelen in een subfonds van Achmea Beleggingsfondsen die in het kader van de 
Samenvoeging worden toegekend. Stichting Achmea Beleggersgiro kent op haar beurt 
voor ieder van de aan haar toegekende aandelen Achmea Beleggingsfondsen aan de 
belegger een vorderingsrecht toe jegens Stichting Achmea Beleggersgiro uit hoofde 
van het reglement Achmea Beleggersgiro (lees: de economische gerechtigdheid tot het 
onderliggende aandeel van het betreffende subfonds van Achmea Beleggingsfondsen).  
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Stichting Achmea Beleggersgiro is juridisch gerechtigd tot ieder van de aandelen in een 
subfonds dat door haar wordt geadministreerd. 
 
Stichting Achmea Beleggersgiro  
De kosten bij toe- en uittreding van de Beleggersgiro worden vermeld in het aanvullend 
prospectus van het betreffende fonds van Achmea Beleggingsfondsen. Voor de 
Beleggersgiro wordt geen additioneel bewaarloon in rekening gebracht. Elke 
deelneming geeft recht op een evenredig aandeel in het vermogen van Achmea 
Beleggingsfondsen.  
 
Beleggers die deelnemen door middel van een Beleggersgiro hebben jegens Achmea 
Beleggingsfondsen de rechten die krachtens de wet toekomen aan houders van 
certificaten van aandelen die met medewerking van  Achmea Beleggingsfondsen zijn 
uitgegeven. Onder deze rechten zijn onder meer begrepen: het recht algemene 
vergaderingen van aandeelhouders van Achmea Beleggingsfondsen bij te wonen en 
daarin het wordt te voeren, alsmede het recht de jaarrekening van Achmea 
Beleggingsfondsen in te zien en daarvan kosteloos een afschrift te verkrijgen. De 
mogelijkheid om deel te nemen in de fondsen door middel van de Beleggersgiro wordt 
uitsluitend aangeboden door Achmea Beleggingsfondsen. De Beleggersgiro maakt 
gebruik van de faciliteiten van Achmea Retail Bank N.V. zoals die operationeel zijn bij 
de werkmaatschappijen van Achmea. Zo wordt bij de onderdelen van Achmea die die 
Fondsen aanbieden gebruik gemaakt van een fractie-administratie die aan de Stichting 
Achmea Beleggersgiro beschikbaar wordt gesteld door Achmea Retail Bank N.V. 
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Bijlage A: Oproeping voor de participantenvergaderingen en mededeling 
 

Oproeping participantenvergaderingen en mededeling 
 
Oproeping vergaderingen van participanten van: 
 
Levob €uropees Aandelen Fonds 
Levob €uro Obligatie Fonds 
Levob €uropees Mix Fonds 
Levob AEX+ Fonds 
(De “Levob Fondsen” en elk een “Levob Fonds”) 
 
Participanten in één of meer Levob Fondsen en houders van een Levob Beleggingsrekening 
die een vorderingsrecht hebben luidend in participaties in één of meer Levob Fondsen (de 
“Vergadergerechtigden”) worden uitgenodigd tot het bijwonen van de desbetreffende  
vergaderingen van participanten, te houden op 11 maart 2009 om 14.00 uur ten kantore van 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., Molenwerf 2-8 te Amsterdam.  
 
De agenda van deze vergaderingen luiden voor elk van de Levob Fondsen als volgt:  

1. Opening  
2. Introductie aanwezigen 
3. Mededelingen 
4. Herstructurering van de respectievelijke Levob Fondsen  

A. Kennisgeving van en toelichting op het voorstel van de beheerder en bewaarder 
gezamenlijk tot opheffing en vereffening van de respectievelijke Levob Fondsen, 
waarbij de uitkering anders dan in geld geschiedt door inbreng van het vermogen 
van elk hierna vermeld Levob Fonds - waaronder de door het desbetreffende 
Levob Fonds gehouden beleggingsportefeuille - waartoe de participanten in het 
desbetreffende Levob Fonds, met uitzondering van Achmea Pensioen- en 
Levensverzekeringen N.V. (“AP&L”) en het Fonds voor Gemene Rekening Achmea 
Unit Linked Beleggingsfondsen (“Achmea UL”), gerechtigd zijn, op aandelen in 
Achmea Beleggingsfondsen van de hierna vermelde serie tegen uitgifte aan de 
hiervoor bedoelde participanten van aandelen van die serie:   
- Levob €uropees Aandelen Fonds: subfonds Achmea Eurolanden 
 Aandelenfonds, serie 2; 
- Levob €uro Obligatie Fonds: subfonds Achmea Eurolanden Obligatiefonds, 
 serie 4;  
- Levob €uropees Mix Fonds: subfonds Achmea Eurolanden Mixfonds, serie 5; 
- Levob AEX+ Fonds: subfonds Achmea Nederland Aandelenfonds, serie 1,  
en waarbij het vermogen van de Levob Fondsen dat is toe te rekenen aan de door 
AP&L en Achmea UL gehouden participaties in de Levob Fondsen niet zal worden 
overgedragen aan Achmea Beleggingsfondsen, maar aan Achmea UL tegen 
uitgifte van participaties van bepaalde series in Achmea UL aan AP&L, een en 
ander onder opschortende voorwaarde van het van kracht worden van de onder 
agendapunt C. genoemde wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring 
(de “Samenvoeging”); 

B. Rekening en verantwoording van de beheerder inzake de vereffening van de Levob 
Fondsen;  

C. Mededeling van en toelichting op het voorgenomen besluit van de beheerder en 
bewaarder tot wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring van de Levob 
Fondsen; 

D. Voorstel te besluiten tot de Samenvoeging. 
5. Rondvraag 
6. Sluiting  

 
Om de Vergadergerechtigden te informeren over het voorstel waarover zij zich in de 
participantenvergaderingen kunnen uitspreken, is een informatiememorandum opgesteld (het 
“Informatiememorandum”). Dit Informatiememorandum, waarin tevens het voorstel tot wijziging 
van de voorwaarden van beheer en bewaring van de Levob Fondsen is opgenomen, ligt ter 
inzage ten kantore van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., 1014 AG Amsterdam, 
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Molenwerf 2-8 en is kosteloos op te vragen bij Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., 
Postbus 59011, 1040 KA Amsterdam. Tevens is het Informatiememorandum beschikbaar op 
de website www.achmeabeleggingsfondsen.nl. 
 
Het doel van de Samenvoeging is ingegeven door de wens om de beheerskosten te 
verminderen en de beleggingsfondsenstructuur te vereenvoudigen. Daarnaast is de 
Samenvoeging noodzakelijk omdat de Levob Fondsen een omvang dreigen te bereiken waarbij 
een verantwoorde spreiding niet meer mogelijk is en de kosten steeds zwaarder op een kleiner 
fondsvermogen gaan drukken. De Autoriteit Financiële Markten is in kennis gesteld over de 
Samenvoeging. 
 
Indien de vergaderingen van participanten van de respectievelijke Levob Fondsen zullen 
besluiten tot de Samenvoeging zal dit worden gepubliceerd in het landelijk verspreid dagblad 
Trouw. Niet eerder dan drie maanden na voormelde publicatie zal de Samenvoeging worden 
geëffectueerd. Gedurende voormelde drie maanden kunnen participanten van de 
respectievelijke Levob Fondsen onder ongewijzigde voorwaarden uittreden.  
 
Ieder Vergadergerechtigde is bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de 
vergadering bij te wonen mits een schriftelijk verzoek daartoe, dan wel de schriftelijke volmacht, 
uiterlijk op 6 maart 2009 door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is ontvangen. Aan de 
betrokken Vergadergerechtigde of diens gevolmachtigde wordt een bewijs van toegang 
gezonden. Alleen met een toegangsbewijs kunt u de vergadering bijwonen. 
 
Amsterdam, 18 februari 2009 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
Achmea Bewaarder LVB €uropees Aandelen Fonds B.V.  
Achmea Bewaarder LVB €uro Obligatie Fonds B.V. 
Achmea Bewaarder LVB €uropees Mix Fonds B.V. 
Achmea Bewaarder LVB AEX+ Fonds B.V. 
 
Postbus 59011, 1040 KA Amsterdam 
 
 
Mededeling aan beleggers die via een Levob Beleggingsrekening hebben belegd  
 
In verband met een voorgenomen fusie tussen Stichting Levob Beleggingsrekening en 
Stichting Achmea Beleggersgiro heeft Stichting Levob Beleggingsrekening in overleg met de 
beheerder en de bewaarders van de Levob Fondsen besloten het reglement Levob 
Beleggingsrekening ter gelegenheid van de fusie zodanig te wijzigen dat dit gelijkluidend zal 
zijn aan het reglement Achmea Beleggersgiro. Het reglement Achmea Beleggersgiro ligt ter 
inzage ten kantore van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., 1014 AG Amsterdam, 
Molenwerf 2-8 en is kosteloos op te vragen bij Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., 
Postbus 59011, 1040 KA Amsterdam. Tevens is het reglement beschikbaar op de website 
www.achmeabeleggingsfondsen.nl. 
 
Ter gelegenheid van de fusie zal de garantieverklaring van Levob Bank N.V. waarmee de 
nakoming door Stichting Levob Beleggingsrekening van de voor haar uit het reglement Levob 
Beleggingsrekening voortvloeiende verplichtingen worden ingetrokken per de datum van het 
van kracht worden van de fusie. 
 
Beleggers kunnen gedurende drie maanden vanaf de dag van publicatie van deze mededeling 
de beleggingsrekening die wordt aangehouden bij Stichting Levob Beleggingsrekening 
opzeggen, zonder dat naast de kosten van uitlevering of kosten van verkoop, kosten in 
rekening gebracht zullen worden.  
 
Amsterdam, 18 februari 2009 
Stichting Levob Beleggingsrekening  
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Bijlage B: Concept besluit tot wijziging van de voorwaarden van beheer bewaring  
 

WIJZIGING  
LEVOB €UROPEES AANDELEN FONDS 

LEVOB €URO OBLIGATIE FONDS 
LEVOB €UROPEES MIX FONDS 

LEVOB AEX+FONDS 
 

VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING 
 
De ondergetekenden 
 
1. Achmea Bewaarder LVB €uropees Aandelen Fonds B.V., statutair gevestigd te 

Amsterdam, met adres: 1014 AG Amsterdam, Molenwerf 2-8 en ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 34208277;  

 
2. Achmea Bewaarder LVB €uro Obligatie Fonds B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, 

met adres: 1014 AG Amsterdam, Molenwerf 2-8 en ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 34208279; 

 
3. Achmea Bewaarder LVB €uropees Mix Fonds B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, 

met adres: 1014 AG Amsterdam, Molenwerf 2-8 en ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 34208281; 

 
4. Achmea Bewaarder LVB AEX+ Fonds B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met 

adres: 1014 AG Amsterdam, Molenwerf 2-8 en ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 34208287,  

 
hierna tezamen te noemen de "bewaarders"; en 
 
5. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 

1014 AG Amsterdam, Molenwerf 2-8 en ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 08062738,  

 
overwegende dat 
 
• ondergetekenden de bewaarders, respectievelijk de beheerder zijn van Levob €uropees 

Aandelenfonds, Levob €uro Obligatie Fonds, Levob €uropees Mix Fonds en Levob AEX+ 
Fonds, hierna ook te noemen ieder een “Levob Fonds” en tezamen de "Levob Fondsen"; 

• op ieder Levob Fonds de voorwaarden van beheer en bewaring van toepassing zijn, 
hierna te noemen de "Voorwaarden van beheer en bewaring", zoals opgenomen in het 
Levob prospectus van 1 juli 2007; 

• ondergetekenden de Voorwaarden van beheer en bewaring wensen te wijzigen, hetgeen 
ondergetekenden hebben aangekondigd in de vergadering van participanten van het 
Levob Fonds gehouden op 11 maart 2009, in welke vergadering ondergetekenden 
tevens een toelichting hebben gegeven op de voorgenomen wijziging; 

• op 13 maart 2009 ondergetekenden mededeling hebben gedaan van de voorgenomen 
wijziging in het landelijk verspreid dagblad Trouw, alsmede op de website van de 
beheerder; en 

• ondergetekenden hierbij in de Voorwaarden van beheer en bewaring de hierna vermelde 
wijziging wensen aan te brengen, 

 
besluiten hierbij 
 
Artikel 17 lid 3 (nieuw) wordt toegevoegd en komt te luiden als volgt: 
 
In het kader van de vereffening van het Fondsvermogen hebben de Beheerder en de 
Bewaarder de bevoegdheid om het Fondsvermogen van het (de) betreffende Fonds(en) - 
geheel of gedeeltelijk - over te dragen: 
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(i) aan Achmea Beleggingsfondsen N.V. tegen uitgifte van aandelen in Achmea 

Beleggingsfondsen N.V. of rechtstreeks aan de Participanten, ter keuze van de 
Beheerder en Bewaarder; en/of  

(ii) aan Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen tegen toekenning van participaties in 
Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen of rechtstreeks aan de Participanten, dit 
ter keuze van de Beheerder en Bewaarder. 

 
Artikel 17 leden 3 en 4 (oud) worden vernummerd tot artikel 17 leden 4 en 5. 
 
 
aldus getekend te    op    2008 
 
 
Achmea Bewaarder LVB €uropees Aandelen Fonds B.V. 
 
 
 
      
Door:  
Titel:  
Datum: 
 
Achmea Bewaarder LVB €uro Obligatie Fonds B.V. 
 
 
 
      
Door:  
Titel:  
Datum: 
 
Achmea Bewaarder LVB €uropees Mix Fonds B.V. 
 
 
 
      
Door:  
Titel:  
Datum: 
 
Achmea Bewaarder LVB AEX+ Fonds B.V. 
 
 
 
      
Door:  
Titel:  
Datum: 
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
 
 
 
      
Door:  
Titel:  
Datum: 



 17

Bijlage C:  
(Materiële) wijzigingen ten gevolge van de Samenvoeging voor de participanten (met 
uitzondering van AP&L) 

 
 
Naam huidig Fonds Levob €uropees Aandelen Fonds 
  
Wordt “samengevoegd” met Achmea Eurolanden Aandelenfonds, serie 

2 van Achmea Beleggingsfondsen N.V. 
  
Huidig beleggingsbeleid Het Levob €uropees Aandelen Fonds belegt 

hoofdzakelijk in de 100 meest actieve 
Europese aandelen. Het Levob €uropees 
Aandelen Fonds kan ook beleggen in 
converteerbare obligaties uitgegeven door 
Europese ondernemingen. 

  
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 Eurotop 300 Price Index 
  
Nieuwe benchmark FTSE World Eurobloc Index 
  
Huidige TER* 1,27% 
  
Nieuwe TER** 1,25% 
  
Risicowijziging Het Achmea Eurolanden Aandelenfonds 

belegt in Euro aandelen in plaats van in  
Europese aandelen. Hiermee blijft een goede 
spreiding over landen en sectoren mogelijk 
maar wordt het directe valutarisico 
uitgesloten. Het marktrisico zal naar 
verwachting lager zijn dan dat van het Levob 
€uropees Aandelen Fonds doordat er geen 
notering is in een andere valuta dan Euro.  
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Naam huidig Fonds Levob €uro Obligatie Fonds   
  
Wordt “samengevoegd” met Achmea Eurolanden Obligatiefonds, 

serie 4 van Achmea 
Beleggingsfondsen N.V. 

  
Huidig beleggingsbeleid Het Levob €uro Obligatie Fonds belegt 

voornamelijk in beursgenoteerde 
obligaties die uitgegeven zijn of 
gegarandeerd worden door een overheid 
in 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 Lehman Brothers Euro Aggregate Index  
  
Nieuwe benchmark Lehman Brothers Euro Aggregate Index 
  
Huidige TER* 1,21% 
  
Nieuwe TER** 1,05% 

  
Risicowijziging Het Achmea Eurolanden Obligatiefonds 

heeft iets meer mogelijkheden om 
bedrijfsobligaties toe te voegen dan het 
Levob €uro Obligatie Fonds had. 
Hierdoor denken we een beter over 
landen en sectoren gespreide 
beleggingsportefeuille aan te kunnen 
bieden waarbij meer gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden.  
Per saldo zullen er meer koersfluctuaties 
kunnen optreden, maar daar staat 
tegenover dat over de langere termijn 
wordt verwacht meer waarde toe te 
kunnen voegen. Het marktrisico van het 
fonds kan hierdoor iets hoger zijn dan 
dat van het Levob €uro Obligatie Fonds. 
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Naam huidig Fonds Levob €uropees Mix Fonds 
  
Wordt “samengevoegd” met Achmea Eurolanden Mixfonds, serie 5 van 

Achmea Beleggingsfondsen N.V. 
  
Huidig beleggingsbeleid Het Levob €uropees Mix Fonds belegt zijn 

middelen voor 50% hoofdzakelijk in de 100 
meest actieve Europese aandelen. Voor de 
overige 50% wordt belegd 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 Eurotop 300 Price Index (50%) en 

Lehman Brothers Euro Aggregate Index 
(50%) 

  
Nieuwe benchmark FTSE World Eurobloc Index (50%) en 

Lehman Brothers Euro Aggregate Index 
(50%) 

  
Huidige TER* 1,23% 
  
Nieuwe TER** 1,15% 
  
Risicowijziging Het Achmea Eurolanden Mixfonds belegt voor 

50% in Euro aandelen in plaats van in 
Europese aandelen. Hiermee blijft een goede 
spreiding over landen en sectoren mogelijk 
maar wordt het directe valutarisico 
uitgesloten. Het fonds belegt voor 50% in 
obligaties, waarbij het iets meer 
mogelijkheden heeft om bedrijfsobligaties toe 
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te voegen dan het Levob €uropees Mix 
Fonds. Ook hierdoor denken we een beter 
gespreide beleggingsportefeuille aan te 
kunnen bieden waarbij meer gebruik kan 
worden gemaakt van de mogelijkheden.  
Per saldo zullen er meer koersfluctuaties 
kunnen optreden, maar daar staat tegenover 
dat over de langere termijn wordt verwacht 
meer waarde toe te kunnen voegen.  
Per saldo zal het marktrisico in het Achmea 
Eurolanden Mixfonds gelijk zijn aan dat van 
het Levob €uropees Mix Fonds. 
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Naam huidig Fonds Levob AEX+ Fonds 
  
Wordt “samengevoegd” met Achmea Nederland Aandelenfonds, serie 1 

Achmea Belegingsfondsen N.V. 
  
Huidig beleggingsbeleid Het Levob AEX+ Fonds belegt in aandelen 

van aan de Nederlandse beurs genoteerde 
ondernemingen. Daarbij richt het Levob AEX+ 
Fonds zich primair, dus niet uitsluitend, op de 
ondernemingen die deel uitmaken van de 
AEX Index.   

  
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* 1,23% 
  
Nieuwe TER** 1,25% 
  
Risicowijziging Het Achmea Nederland Aandelenfonds maakt 

het mogelijk een klein gedeelte te beleggen in 
ondernemingen met een beursnotering in 
andere Eurolanden dan Nederland. Hierdoor 
ontstaat de mogelijkheid een betere spreiding 
over de diverse regio’s en sectoren te 
bewerkstelligen. Het marktrisico van het fonds 
is gelijk aan dat van het Levob AEX+ Fonds. 

 
 

 
*  Huidige TER = de verwachte Total Expense Ratio voor 2008.  
* *  Nieuwe TER = de verwachte Total Expense Ratio voor 2009.  
 

Zoals vermeld in betreffende prospectussen gaat het om prognoses. In de 
jaarrekening en het halfjaarbericht van de beleggingsinstelling zullen de 
daadwerkelijk gemaakte kosten worden verantwoord.  
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Bijlage D:  
Reglement Achmea Beleggersgiro 

 
 

Reglement Achmea Beleggersgiro 
 

Beleggersrekening. Definities 
Artikel 1 
1.1. Elk van de in bijlage 1 bij dit reglement vermelde beleggingsinstellingen stelt beleggers in de gelegenheid giraal te 
beleggen in aandelen, participaties en andere rechten van deelneming van de desbetreffende beleggingsinstelling, 
door middel van het openen van een Beleggersrekening, zulks onder de in dit reglement vermelde voorwaarden. 
 
1.2. In dit reglement wordt verstaan onder: 
Aandelen:  aandelen, participaties en andere rechten van deelneming in de desbetreffende 

Beleggingsinstelling; 
Achmea Holding N.V.:  een naamloze vennootschap statutair gevestigd te Zeist en met adres: Handelsweg 2,  

3707NH Zeist; 
Achmea Beleggersgiro:  het geheel van Beleggersrekeningen; 
Bancaire werkdag:  een dag waarop de officiële markt van de effectenbeurs van Euronext N.V. en de banken 

in Nederland geopend zijn voor het (laten) uitvoeren van effectentransacties; 
Belegger:  de natuurlijke persoon of rechtspersoon die door middel van een Beleggersrekening 

wenst te beleggen of heeft belegd in een of meer Aandelen; 
Beleggingsinstelling:  een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1 Wet op het Financieel Toezicht die 

behoort tot de groep (als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek) van Achmea 
Holding N.V. en is opgenomen in bijlage 1; 

Beleggersrekening:  de in lid 1 bedoelde Beleggersrekening; 
Stichting:   Stichting Achmea Beleggersgiro, statutair gevestigd in de gemeente Utrecht, met adres: 

Molenwerf 2 - 8, 1014 AG Amsterdam; 
Tegenrekening:  een geldrekening op naam van de Belegger bij een in Nederland gevestigde 

kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 Wet op het Financieel 
Toezicht.  

 
Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat hiervoor in dit lid is omschreven in het meervoud, met 
dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde omschrijving, in het enkelvoud de betekenis die hiervoor in dit lid is 
omschreven. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat hiervoor in dit lid is omschreven in het enkelvoud, 
met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde omschrijving, in het meervoud de betekenis die hiervoor in dit 
lid is omschreven. 
 
1.3. De Stichting heeft zich verplicht uitvoering te geven aan de Achmea Beleggersgiro onder de voorwaarden 
die in dit reglement zijn vermeld. 
 
Openen van een Beleggersrekening 
Artikel 2 
2.1. Een Beleggersrekening wordt geopend op naam van de Belegger na ontvangst door de Stichting van een 
door de Belegger volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend aanmeldingsformulier en nadat aan de 
overige door de Stichting voorgeschreven formaliteiten voor het openen van een rekening is voldaan. De 
Belegger dient voor de betalingen in verband met de Beleggersrekening een Tegenrekening aan te houden. 
 
2.2. De Beleggersrekening kan tevens worden geopend in de zogenaamde en/of vorm. De Belegger kan aan ten 
hoogste twee natuurlijke personen volmacht verlenen om te beschikken over de Beleggersrekening. 
 
2.3. De houders van een en/of Beleggersrekening zijn ten aanzien van de Beleggersrekening zowel gezamenlijk 
als ieder afzonderlijk bevoegd alle handelingen te verrichten, met dien verstande dat in geval van opzegging of 
uitlevering van Aandelen als bedoeld in artikel 8 of wijziging van de adressering of van de Tegenrekening of in de 
tenaamstelling van de Beleggersrekening altijd de medewerking van alle houders van die Beleggersrekening vereist  
zal zijn. De Stichting kan ter bescherming van haar eigen rechtspositie bij beschikking over de Beleggersrekening 
de medewerking van alle daartoe gerechtigden verlangen. De houders van een en/of Beleggersrekening en hun 
rechtsopvolgers zijn jegens de Stichting hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Stichting ter zake van de 
desbetreffende Beleggersrekening van een van hen te vorderen mocht hebben. 
 
2.4. Tegenover de Belegger strekt de door de Stichting gevoerde administratie ter zake van vorderingen uit 
hoofde van de Beleggersrekening tot volledig bewijs, behoudens door de Belegger geleverd tegenbewijs. 
 
2.5 De Belegger zal van alle mutaties in zijn Beleggersrekening een rekeningafschrift of een soortgelijke opgave 
ontvangen. Alle rekeningafschriften en andere opgaven met betrekking tot een Beleggersrekening zullen worden 
verzonden naar het door de Belegger opgegeven verzendadres. 
 
Stichting 
Artikel 3 
3.1. Door het openen van een Beleggersrekening kunnen door de Belegger op de Stichting vorderingen 
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luidende in Aandelen worden verkregen. De Stichting geeft alleen uitvoering aan de Achmea Beleggersgiro en biedt 
niet zelf de mogelijkheid van het openen van een Beleggersrekening aan, welke mogelijkheid uitsluitend door de 
desbetreffende Beleggingsinstellingen wordt aangeboden. 
 
3.2. De vorderingen luidende in Aandelen worden door de Stichting ten behoeve van de Belegger geadministreerd 
op de Beleggersrekening in ten hoogste vier decimalen nauwkeurig, waarbij het getal voor de komma een vordering in 
Aandelen vertegenwoordigt, en het getal achter de komma een vordering in geld, waarvan de waarde van de vordering 
wordt bepaald door de koers of prijs van de desbetreffende aandelen om 10.00 uur CET op de dag van Transactie, 
zoals bedoeld in artikel 4.2 van dit reglement. 
 
3.3. De Stichting zal de Aandelen op eigen naam, doch ten behoeve en voor rekening van de Belegger in eigendom 
ten titel van beheer verkrijgen en administreren. Alle voor-en nadelen die voortvloeien uit of verband houden met de in 
eigendom ten titel van beheer verkregen Aandelen komen voor rekening van de Belegger. 
 
3.4. De Stichting is niet verplicht de Aandelen per Belegger te individualiseren. 
 
Opdrachten 
Artikel 4 
4.1. Opdrachten (waaronder begrepen verzoeken) ten aanzien van de Beleggersrekening worden door de Belegger 
aan de Stichting gegeven op een door de Stichting vast te stellen wijze en aan een door de Stichting vast te stellen 
adres. De wijze waarop en het adres waaraan opdrachten kunnen worden gegeven kan verschillen afhankelijk van de 
Aandelen ten aanzien waarvan de opdracht wordt gegeven. Opdrachten aan de desbetreffende Beleggingsinstelling 
zullen geacht worden te zijn gegeven aan de Stichting. De Stichting draagt zorg voor uitvoering van die opdrachten met 
inachtneming van het bepaalde in dit reglement. 
 
4.2. Indien een opdracht tot aan-of verkoop van aandelen is ontvangen op een Bancaire werkdag voor 15.30 uur 
CET, zal de uitvoering van de opdracht plaatsvinden op de volgende Bancaire werkdag om 10.00 uur CET, zijnde de 
dag van Transactie. Indien een opdracht tot aan-of verkoop op een Bancaire werkdag na 15.30 uur CET is ontvangen, 
geldt deze als ontvangen op de daaropvolgende Bancaire werkdag voor 15.30 uur CET. Indien de dag waarop de 
opdracht is ontvangen geen Bancaire werkdag is, wordt de opdracht te zijn ontvangen voor 15.30 uur CET op de eerste 
Bancaire werkdag die volgt na de dag waarop de opdracht is ontvangen. 
 
4.3. Bij gebreke van een duidelijke of correcte opdracht zal de Stichting overleggen met de Belegger teneinde de 
inhoud van de door de Belegger gegeven opdracht vast te stellen. Eerst nadat de Belegger een duidelijke of correcte 
opdracht heeft gegeven zal de Stichting deze uitvoeren. De Stichting is niet aansprakelijk indien een opdracht hierdoor 
niet of met vertraging wordt uitgevoerd. 
 
Aankoop van Aandelen 
Artikel 5 
5.1. Stortingen door de Belegger ten behoeve van een aankoop van Aandelen bedragen ten minste een door de 
Stichting, in overleg met Achmea Holding N.V., vast te stellen bedrag in euro. 
 
5.2. Opdrachten tot aankoop van Aandelen luiden in het bedrag waarvoor aankoop is gewenst. De Stichting 
zal een opdracht tot aankoop van Aandelen alleen uitvoeren nadat de Belegger de verschuldigde tegenprestatie 
op door de Stichting voorgeschreven wijze aan de Stichting ter beschikking heeft gesteld. 
 
5.3. Opdrachten tot aankoop van Aandelen kunnen tevens worden gegeven door middel van overboeking van 
het voor aankoop bestemde bedrag naar de Stichting op een door de Stichting aan te wijzen rekeningnummer, 
onder vermelding van de Aandelen die dienen te worden gekocht. Het in de vorige zin bedoelde door de Stichting aan 
te wijzen rekeningnummer kan verschillen afhankelijk van de Aandelen ten aanzien waarvan de opdracht wordt 
gegeven. Bij aankoop van verschillende soorten Aandelen kan door middel van een overboeking alleen een opdracht 
tot aankoop worden gegeven, indien voor de aankoop van elke soort Aandelen een afzonderlijke overboeking 
plaatsvindt. 
 
5.4. Voor de uitvoering van opdrachten tot aankoop worden door de Stichting overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 
kosten in rekening gebracht. Voor het bedrag dat de Stichting ten behoeve van een aankoop van Aandelen heeft 
ontvangen verkrijgt de Belegger, na verwerking van de opdracht, een vordering luidende in Aandelen. De grootte van 
de vordering wordt bepaald door het door de Stichting ontvangen bedrag, verminderd met de in de eerste zin van dit 
lid bedoelde kosten, te delen door de openingskoers op de officiële markt van de effectenbeurs van Euronext N.V. van 
de desbetreffende Aandelen op de de dag van Transactie, zoals bedoeld in artikel 4.2 van dit reglement. 
 
Verkoop van Aandelen 
Artikel 6 
6.1. Opdrachten tot verkoop van Aandelen ten laste van een Beleggersrekening luiden in Aandelen. De Belegger zal er 
steeds voor zorgdragen dat hij voor de uitvoering van opdrachten tot verkoop van Aandelen over voldoende saldo op 
zijn Beleggersrekening beschikt, bij gebreke waarvan de Stichting bevoegd is de opdracht niet of slechts tot het 
beschikbare saldo uit te voeren. 
 
6.2. Voor de uitvoering van opdrachten tot verkoop van Aandelen worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 
kosten in mindering gebracht en wordt het alsdan resterende bedrag door de Stichting overgeboekt naar de 
Tegenrekening van de Belegger. De verkoop van Aandelen geschiedt tegen de openingskoers van de Aandelen op de 
officiële markt van de effectenbeurs van Euronext N.V. op de dag van Transactie, zoals bedoeld in artikel 4.2 van dit  
reglement. 
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Omruiling van Aandelen 
Artikel 7 
7.1. Opdrachten tot omruiling van Aandelen ten laste van de Beleggersrekening, worden behandeld als een 
opdracht tot verkoop van Aandelen onder volgtijdige opdracht tot aankoop van andere Aandelen. Ten aanzien van 
deze opdrachten is het bepaalde in de artikelen 5 en 6 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de 
aankoop geschiedt op de dag van Transactie, zoals bedoeld in artikel 4.2 van dit reglement, volgend op de Bancaire 
werkdag waarop opbrengst uit de verkoop door de Stichting is ontvangen. 
 
7.2. Voor de uitvoering van opdrachten tot omruiling worden door de Stichting overeenkomstig artikel 10 kosten in 
rekening gebracht. 
 
Overdracht en uitlevering van Aandelen 
Artikel 8 
8.1. Aandelen die door de Belegger zelf worden gehouden, kunnen door de Belegger ten gunste van zijn 
Beleggersrekening worden overgedragen aan de Stichting. De Belegger verkrijgt na overdracht van de 
Aandelen aan de Stichting een vordering ter grootte van de overgedragen Aandelen. 
 
8.2. Aandelen op naam kunnen op verzoek van de Belegger ten laste van zijn Beleggersrekening worden 
uitgeleverd aan de Belegger. 
 
8.3. Een verzoek tot uitlevering van Aandelen bevat de gegevens van de desbetreffende Aandelen. Voor zover 
een verzoek tot uitlevering (mede) betrekking heeft op fracties van Aandelen, worden deze fracties 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 2 herleid tot een bedrag in geld. Dit bedrag zal, na aftrek van 
kosten, worden overgeboekt naar de Tegenrekening van de Belegger. 
 
8.4. De kosten voor overdracht en/of uitlevering van Aandelen komen voor rekening van de Belegger. 
 
Uitkering op Aandelen 
Artikel 9 
9.1. Uitkeringen in contanten zullen na ontvangst, verminderd met eventueel verschuldigde dividendbelasting, 
ten behoeve van de Belegger worden aangewend voor de aankoop van nieuwe Aandelen van dezelfde soort als die 
waarop de uitkering heeft plaatsgevonden. Het bepaalde in artikel 5 is op een dergelijke aankoop van toepassing. 
 
9.2. Uitkeringen in Aandelen zullen door de Stichting ten behoeve van de Belegger worden gehouden overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 3, lid 3. De Belegger verkrijgt na verkrijging van de Aandelen door de Stichting een vordering ter 
grootte van de ontvangen Aandelen. 
 
9.3. In geval van een keuzemogelijkheid voor een uitkering in contanten of een uitkering in Aandelen zal ten behoeve 
van de Belegger worden gekozen voor een uitkering in Aandelen. 
 
Kosten 
Artikel 10 
De kosten in verband met een aan-en verkoop, omruiling, overdracht en uitlevering van Aandelen worden, voor zover 
niet slechts kosten van derden in rekening worden gebracht, in bedragen en/of percentages door de Stichting 
vastgesteld en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Een overzicht van deze kosten is aangehecht als bijlage 2. 
 
Certificaathoudersrechten. Stemrecht 
Artikel 11 
11.1. De Belegger ten behoeve van wie de Stichting op grond van het bepaalde in dit reglement Aandelen houdt, wordt, 
indien het betreft aandelen in een naamloze vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht, aangemerkt als een 
houder van met medewerking van de desbetreffende Beleggingsinstelling uitgegeven certificaten van aandelen 
en heeft derhalve de krachtens de wet aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven 
certificaten toegekende rechten, waaronder begrepen het recht algemene vergaderingen van aandeelhouders of 
vergaderingen van houders van de soort aandelen die de Stichting ten behoeve van hem houdt, bij te wonen, het recht 
daarin het woord te voeren en het recht de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de daaraan toe te voegen 
overige gegevens ten kantore van de desbetreffende Beleggingsinstelling in te zien en er kosteloos een afschrift van te 
verkrijgen. 
 
11.2. De Belegger die stemrecht wenst uit te oefenen in een algemene vergadering van aandeelhouders of een 
vergadering van participatiehouders van de desbetreffende Beleggingsinstelling ten aanzien van de aan zijn vordering 
ten grondslag liggende Aandelen, zal daartoe in staat worden gesteld, mits een schriftelijk verzoek daartoe de Stichting 
bereikt uiterlijk twee Bancaire werkdagen voor het verlopen van de dag waarop ten aanzien van deelneming aan de 
vergadering een verplichte deponering van stukken of kennisgeving aan de Beleggingsinstelling uiterlijk moet 
plaatshebben, met een opgave van het aantal Aandelen waarop de Belegger stemrecht wenst uit te oefenen. Een 
verzoek tot het uitoefenen van stemrecht kan slechts betrekking hebben op hele Aandelen. 
 
11.3. Gedurende de periode die aanvangt op de dag van ontvangst van het schriftelijk verzoek als bedoeld in het vorige 
lid en eindigt onmiddellijk na de dag van de desbetreffende vergadering respectievelijk de dag als bedoeld in 
artikel 2:119 Burgerlijk Wetboek, indien van deze mogelijkheid gebruik is gemaakt, kunnen geen verkoop-, omruiling-of 
uitleveringopdrachten worden uitgevoerd met betrekking tot de Aandelen waarvoor de Belegger stemrecht wenst uit te 
oefenen. 
 
Inschakeling van derden 
Artikel 12 
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De Stichting kan bij de uitvoering van het bepaalde in dit reglement en daaraan gerelateerde werkzaamheden gebruik 
maken van de diensten van een of meer derden. Afhankelijk van de Aandelen die het betreft kan de Stichting gebruik 
maken van de diensten van andere derden. 
 
Omslagregeling 
Artikel 13 
13.1. Indien door een oorzaak welke niet aan de Stichting kan worden toegerekend de door de Stichting gehouden 
Aandelen te eniger tijd ontoereikend zijn ten opzichte van of niet overeenstemmen met het totaal van de saldi van de 
Beleggersrekeningen, zal het tekort worden omgeslagen over de Beleggers die ten aanzien van die soort Aandelen 
rechten kunnen doen gelden jegens de Stichting aan het einde van de Bancaire werkdag voorafgaand aan de dag 
waarop het verschil wordt vastgesteld en wel in verhouding tot de omvang van de desbetreffende vorderingsrechten 
van die Beleggers.  
 
13.2. De Stichting is in een dergelijk geval tot niet meer verplicht dan te trachten de oorzaak van het verschil voor zover 
mogelijk weg te nemen. Met name is de Stichting niet verplicht Aandelen te verwerven ter opheffing van het verschil. 
De kosten gemaakt met het doel de oorzaak van het verschil weg te nemen kunnen op dezelfde voet als in het vorige 
lid voor het tekort bepaald is worden omgeslagen. De in het vorige lid vermelde omslag van het tekort zal geheel of 
gedeeltelijk ongedaan gemaakt worden naarmate het tekort ten gevolge van door de Stichting genomen maatregelen 
afneemt. 
 
13.3. Zodra ontdekt wordt dat er een tekort is ontstaan of kan ontstaan kan de uitvoering van opdrachten tot verkoop, 
omruiling of uitlevering van Aandelen van de desbetreffende soort worden opgeschort, totdat vastgesteld is dat een 
tekort ontstaat of omslag van het tekort heeft plaatsgevonden. In een dergelijk geval zal met de meeste spoed worden 
gehandeld en zal indien er sprake is van een omslag daarover terstond aan de betrokken Beleggers mededeling 
worden gedaan. 
 
Opzegging 
Artikel 14 
14.1. De Beleggersrekening kan zowel door de Belegger als door de Stichting schriftelijk worden opgezegd. Indien 
de Belegger de Beleggersrekening opzegt, dient hij tegelijk met de opzegging kenbaar te maken of de Aandelen die 
aan zijn vordering ten grondslag liggen moeten worden uitgeleverd of verkocht op de wijze als bepaald in dit reglement. 
Bij gebreke van een keuze worden de Aandelen verkocht op de wijze als bepaald in dit reglement. 
 
14.2. Indien de Stichting de Beleggersrekening opzegt, zal de Belegger desgevraagd de reden van die opzegging 
worden medegedeeld. In dit geval dient de Belegger binnen dertig dagen een keuze te maken of de Aandelen die aan 
zijn vordering ten grondslag liggen moeten worden verkocht of uitgeleverd op de wijze als bepaald in dit reglement, met 
dien verstande dat voor verkoop noch voor uitlevering kosten in rekening worden gebracht. Bij gebreke van een tijdige 
keuze worden de Aandelen verkocht op de wijze als bepaald in dit reglement. 
 
Beëindiging taken 
Artikel 15 
15.1. De Stichting kan haar taken in het kader van dit reglement beëindigen. Alvorens tot beëindiging over te gaan zal 
de Stichting Achmea Holding N.V. hiervan op de hoogte stellen, waarna de Beleggers een schriftelijke kennisgeving 
ontvangen. 
 
15.2. De Stichting kan bij beëindiging de Aandelen overdragen aan een derde, welke in overleg tussen de Stichting en 
Achmea Holding N.V. wordt aangewezen.  
 
15.3. In de kennisgeving van de beëindiging wordt tevens de termijn bepaald waarbinnen de Beleggers kenbaar 
kunnen maken of de Aandelen die aan hun vordering ten grondslag liggen moeten worden uitgeleverd of verkocht. 
Deze termijn mag niet korter zijn dan dertig dagen nadat de Beleggers van bedoelde beëindiging in kennis zijn gesteld. 
Bij gebreke van een tijdige keuze van de Belegger is de Stichting gerechtigd, mits tevoren aangekondigd, hetzij de 
overdracht aan een aangewezen derde te effectueren hetzij de Aandelen te verkopen op de wijze als bepaald in dit 
reglement, met dien verstande dat voor overdracht noch voor verkoop kosten in rekening worden gebracht. 
 
15.4. De Stichting blijft in functie totdat de overdracht aan de aangewezen derde is geëffectueerd en/of alle Aandelen 
die aan de vorderingen van de Beleggers ten grondslag liggen zijn uitgeleverd of verkocht, met inachtneming van het 
bepaalde in lid 3. Tot dit moment zal dit reglement onverkort van kracht blijven, behoudens wijziging daarvan 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, met dien verstande dat door de Beleggers geen vorderingen luidende in 
Aandelen op de Stichting meer kunnen worden verkregen. 
 
Wijziging reglement. Restbevoegdheid 
Artikel 16 
16.1. De Stichting kan in overleg met Achmea Holding N.V. de bepalingen van dit reglement, waaronder begrepen 
de bijlagen bij dit reglement, wijzigen.  
 
16.2. Wijziging van de bepalingen van dit reglement waardoor rechten of zekerheden van de Beleggers worden 
verminderd of lasten aan hen worden opgelegd, worden eerst van kracht drie maanden nadat de in lid 1bedoelde 
instemming is verkregen. 
 
16.3. Een (voorstel tot) wijziging van de voorwaarden wordt bekendgemaakt in een landelijk verspreid dagblad 
of aan het adres van iedere belegger, alsmede op de website. Een (voorstel tot) wijziging van de voorwaarden 
wordt toegelicht op de website. Ingeval van een wijziging als bedoeld in lid 2 kan de Belegger gedurende een periode 
van drie maanden nadat de Belegger van bedoelde wijziging in kennis is gesteld, de Beleggers-rekening opzeggen, 
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zonder dat hiervoor naast de op grond van dit reglement verschuldigde kosten van uitlevering of de kosten van 
verkoop, kosten in rekening zullen worden gebracht en overigens overeenkomstig de bepalingen van dit reglement. 
 
16.4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Stichting, na overleg met Achmea Holding N.V.. 
 
Diversen 
Artikel 17 
17.1. Iedere creditering op een Beleggersrekening geschiedt onder het voorbehoud dat, indien de Stichting de 
tegenwaarde daarvoor nog moet ontvangen, deze tijdig en behoorlijk in haar bezit komt. Bij gebreke daarvan is de 
Stichting bevoegd de creditering ongedaan te maken.  
 
17.2. De Belegger dient de Stichting zijn adres mede te delen. Adreswijzigingen dient de Belegger schriftelijk mede te 
delen. 
 
17.3. Wanneer de Belegger aan iemand vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft toegekend, is hij verplicht, ongeacht 
inschrijving in de openbare registers, een wijziging of intrekking van die bevoegdheid schriftelijk aan de Stichting mede 
te delen, bij gebreke waarvan die wijziging of intrekking niet aan de Stichting kan worden tegengeworpen. 
 
Toepasselijk recht en geschillen 
Artikel 18 
18.1. Op dit reglement en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden van de Stichting is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit reglement en bedoelde werkzaamheden zullen worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
 
18.2. Indien de Stichting als eisende partij optreedt is zij, in afwijking van het bepaalde in lid 1, bevoegd om een geschil 
niet aanhangig te maken bij de rechter te Amsterdam, maar bij de voor de Belegger in aanmerking komende 
buitenlandse rechter. 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1 
Beleggingsinstellingen waarin door middel van Achmea Beleggersgiro kan worden belegd. 
1. Achmea Beleggingsfondsen N.V. (alle series gewone aandelen) 
 
 
 
Bijlage 2 
Overzicht van de minimumbedragen en kosten als bedoeld in het Reglement Achmea Beleggersgiro. 
 
Minimumbedragen 
Voor eerste storting voor de aankoop van Aandelen en voor opdrachten tot aan-en verkoop en omruiling van Aandelen 
kan een minimumbedrag gelden. Als er sprake is van een minimumbedrag wordt dat vermeld in de  
productvoorwaarden die de belegger vóór de opening van de beleggingsrekening kan opvragen. 
 
Kosten 
Aankoop 
Voor aankoop van Aandelen brengt de Stichting een bedrag ter grootte van ten hoogste tweeënhalve procent (2,5%) 
van het door de Stichting voor de aankoop van Aandelen ontvangen bedrag als kosten in rekening. 
Omruiling 
Omruiling van Aandelen wordt behandeld als een opdracht tot verkoop onder volgtijdige opdracht tot aankoop van 
andere Aandelen, met dien verstande dat de kosten van omruiling gelijk zijn aan de helft van de kosten die zijn vermeld 
onder “Verkoop”, vermeerderd met de helft van de kosten die zijn vermeld onder “Aankoop”. 
Overdracht 
Voor overdracht van Aandelen ten gunste van een Beleggersrekening brengt de Stichting geen kosten in rekening. 
Verkoop 
Voor verkoop van Aandelen brengt de Stichting een bedrag ter grootte van ten hoogste vijftiende procent (0,5%) van de 
door de Stichting ontvangen koopprijs als kosten in rekening. 
Uitlevering 
Voor uitlevering van Aandelen ten laste van een Beleggersrekening is per opdracht en per soort Aandelen een 
mutatieprovisie van 5%, alsmede een zogenaamde uitleveringsprovisie van 5% aan de Stichting verschuldigd. 




