
 

 

 

NOTULEN

ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V.  

Molenwerf 2-8 
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1040 KA  Amsterdam 
www.achmea.nl 

JAARVERGADERING 29 APRIL 2011 
 
  
Datum/Tijd: 29 april 2011, 09:00 
Locatie: Amsterdam, Molenwerf 2-8 
Voorzitter: Y.J. de Jong 
Notulist: P.J. van der Molen 
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Bijlage 1 

Aanwezig:  
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.: 
- Y.J. de Jong, directeur 
- G.C.M. Warmerdam, directeur 
- S.A. Onstwedder, manager fondsenbureau 
- J.A. Bank, medewerker fondsenbureau 
- P.J. van der Molen, bedrijfsjurist en secretaris 
 
Stichting Achmea Beleggersgiro: 
- G.J.N. Melse, bestuurder 
- M.P. Brandt, bestuurder 
 
Afwezig: 
- O. Veldt, directeur (m.k.)

 

 

Achmea Beleggingsfondsen N.V. (KvK 34139225) is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en statutair gevestigd te Zaandam.  

 

 
 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Achmea Beleggingsfondsen N.V. en de vergadering van 
houders van gewone aandelen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. van de volgende series: 
Serie 1: Achmea Nederland Aandelenfonds 
Serie 2: Achmea Eurolanden Aandelenfonds 
Serie 3: Achmea Wereld Aandelenfonds 
Serie 4: Achmea Eurolanden Obligatiefonds  
Serie 5: Achmea Eurolanden Mixfonds 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter constateert dat 
de oproeping van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tijdig heeft plaatsgevonden door 
middel van publicatie op 17 maart 2011 in Dagblad Trouw en op de website 
www.achmeabeleggingsfondsen.nl, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, zoals deze 
laatstelijk zijn gewijzigd per 1 juli 2010 met de invoering van de Wet Aandeelhoudersrechten. De 
Stichting Achmea Beleggersgiro heeft zich, middels de bij Euroclear Nederland aangesloten 
intermediair waar de door haar gehouden aandelen in depot staan, aangemeld voor de vergadering. 
Er hebben zich geen andere aandeelhouders of certificaathouders voor de vergadering aangemeld. 
De toegangsbewijzen van de Stichting Achmea Beleggersgiro zijn door de secretaris in ontvangst 
genomen en de secretaris stelt vast dat de Stichting Achmea Beleggersgiro gerechtigd is tot het 
volgende aantal stemmen: 
Serie 1, Achmea Nederland Aandelenfonds:  4.596.409 (99,9%) 
Serie 2, Achmea Eurolanden Aandelenfonds:  1.692.720 (89,9%) 
Serie 3, Achmea Wereld Aandelenfonds:      594.703 (99,9%) 
Serie 4, Achmea Eurolanden Obligatiefonds:  2.092.753 (99,3%) 
Serie 5, Achmea Eurolanden Mixfonds:   2.544.247 (95,8%) 
 
De voorzitter constateert dat zich voldoende stemmen hebben aangemeld om rechtsgeldige besluiten te nemen. 
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2. Behandeling van het schriftelijke jaarverslag en het door de directie gevoerde beheer in 2010 
De voorzitter staat stil bij het directieverslag en bespreekt kort de belangrijkste ontwikkelingen in 2010, 
waaronder de uitbesteding van de administratie en de invoering van het Multimanagement voor de pools 
Obligaties Euro en Aandelen Euro waarin meerdere fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. beleggen. De 
heer Warmerdam geeft vervolgens een korte toelichting op de ontwikkelingen op de financiële markten, zoals dit 
in het directieverslag is opgenomen. De heer Melse complimenteert de heer Warmerdam met zijn bijdrage aan 
het directieverslag. 
 
3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2010 (stempunt) 
Na een korte rondvraag wordt gestemd over de vaststelling van de jaarrekening 2010. De voorzitter stelt vast, dat 
de algemene vergadering van aandeelhouders met alle aanwezige stemmen voor stemt en dat daarmee de 
jaarrekening 2010 van Achmea Beleggingsfondsen N.V. en van de series aandelen 1 tot en met 5 is vastgesteld, 
zoals deze is opgemaakt door de directie op 16 maart 2011 en op dezelfde datum door KPMG Accountants N.V. 
is voorzien van een goedkeurende verklaring. De voorzitter bedankt hierna allen die aan het opstellen van de 
jaarrekening hebben meegewerkt, in het bijzonder de heer Warmerdam. 
 
4. Vaststelling van de winstbestemming (stempunt) 
Het dividendvoorstel, zoals opgenomen in de Overige Gegevens van het jaarverslag 2010, wordt toegelicht door 
mevrouw Onstwedder. Zoals opgenomen in bijlage 1 bij de agenda van de vergadering zal de ex-dividend datum 
niet per heden plaatsvinden, zoals abusievelijk is opgenomen in de Overige Gegevens van het jaarverslag 2010, 
maar per 2 mei 2011. Als gevolg van intrekkingen en uitbreidingen in de fondsen tussen de datum van publicatie 
van 16 maart 2011 en heden en daardoor gewijzigde afrondingen, is het dividendvoorstel in kleine mate 
gewijzigd na afstemming met de afdeling fiscale zaken. Na de bespreking per serie aandeel, wordt gestemd en 
stelt de voorzitter vast dat de algemene vergadering van aandeelhouders met alle aanwezige stemmen voor stemt 
waarmee het gewijzigde dividendvoorstel in bijlage 1 bij de agenda is aangenomen. Bijlage 1 van de agenda zal 
worden gehecht aan deze notulen. 
 
5. Décharge aan Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. voor het door haar gevoerde bestuur van de 
Vennootschap over het boekjaar 2010 (stempunt) 
Alvorens tot stemming op dit punt wordt overgegaan stelt de heer Brandt de voorzitter de vraag of er 
bijzonderheden of andere aanvullende zaken zijn te melden door de beheerder. De voorzitter geeft aan dat er 
geen bijzonderheden zijn. Hierna wordt gestemd en de algemene vergadering van aandeelhouders gaat unaniem 
akkoord en verleent décharge aan de bestuurder, Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., met betrekking tot 
het gevoerde beleid over het boekjaar 2010. 
 
6. Rondvraag 
De voorzitter stelt vast dat geen van de aanwezigen gebruik maakt van de rondvraag. 
 
7 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Voorzitter:     Secretaris: 
w.g. Y.J. de Jong     w.g. P.J. van der Molen 
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Bijlage 1 
 
 
 
Aangepast dividendvoorstel  
 
 
Fonds Dividend  Datum ex- Betaal- 

(in duizenden euro´s) dividend datum 
     
Achmea Nederland Aandelenfonds  1.519 02-05-2011 11-05-2011 
Achmea Eurolanden Aandelenfonds  245 02-05-2011 11-05-2011 
Achmea Wereld Aandelenfonds  78 02-05-2011 11-05-2011 
Achmea Eurolanden Obligatiefonds  1.959 02-05-2011 11-05-2011 
Achmea Eurolanden Mixfonds  1.620 02-05-2011 11-05-2011 
 
 
 


