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Herstructurering Achmea Beleggingsfondsen N.V.  
 

Op voorstel van de directie is Achmea Beleggingsfondsen N.V. (“de 

Vennootschap”) voornemens om medio 2008 een herstructurering uit te voeren, 

bestaande uit een kapitaalswijziging en een samenvoeging van Fondsen. Om die 

reden wordt dit persbericht uitgevaardigd. 

 

De kapitaalswijziging wordt ingegeven door de wens van Achmea Pensioen- en 
Levensverzekeringen N.V. om de door haar gehouden aandelen in de 

Vennootschap te laten inkopen, zodat zij de participaties in de beleggingspools 

die kunnen worden toegerekend aan de door haar gehouden aandelen, kan laten 

houden door een nieuwe voor dat doel op te richten beleggingsinstelling. Het 

aantal in te kopen aandelen betreft ongeveer 86% van het geplaatste kapitaal 

van de Vennootschap.  

 

De inkoop zal onder opschortende voorwaarde van de wijziging van de statuten 

van de Vennootschap, waarbij het maatschappelijk kapitaal van de 

Vennootschap zal worden gewijzigd, dienen te geschieden.  

 

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

desbetreffende series aandelen, hierna te noemen “Fondsen”, houden. De wet 

eist dat steeds 10% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bij 

anderen dan de Vennootschap is geplaatst. Teneinde de Vennootschap ook in de 

toekomst in de gelegenheid te stellen aandelen in te kopen, zal tijdens een 

gecombineerde buitengewone vergadering van aandeelhouders van de 

Vennootschap en de vergadering van houders van gewone aandelen in de 

Fondsen 1 tot en met 20 in het kapitaal van de Vennootschap die op 10 maart 
2008 zal worden gehouden (de “BAVA”) voorgesteld worden te besluiten tot 

intrekking van aandelen die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt.  

Tevens zal in dat verband voorgesteld worden om te besluiten tot wijziging van 

de statuten van de Vennootschap, waarbij het maatschappelijk kapitaal van de 

Vennootschap verlaagd zal worden.  
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Tot de BAVA zal worden opgeroepen op 22 februari 2008 in een advertentie in 

het landelijk verspreid dagblad Trouw en in de Officiële Prijscourant.   

 

In de BAVA zal tevens voorgesteld worden om de bestaande Fondsen van de 

Vennootschap met (nagenoeg) eenzelfde beleggingsbeleid samen te voegen. 

Hierdoor kunnen de geplaatste 20 Fondsen worden samengevoegd tot 5 

Fondsen. Door deze vereenvoudiging hoeft de Vennootschap, onder meer, 

minder administraties te voeren, minder jaarrekeningen op te stellen en minder 

vergaderingen van houders van aandelen van een Fonds te houden. Daarnaast 

kan de risico- en rendementsverhouding verbeterd worden en snellere 

implementatie van wet- en regelgeving plaatsvinden.  

 

De hierna te beschrijven samenvoeging zal worden geëffectueerd door middel 

van een statutenwijziging waarbij: 

 

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

12 (FBTO Nederland Aandelenfonds) geconverteerd worden in aandelen in 

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

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

Nederland Aandelenfonds; 

 

2. de aandelen van Fonds 3 (Avéro Achmea Euro Aandelenfonds), Fonds 14 

(FBTO Euro Aandelenfonds) en Fonds 18 (Achmea Euro Aandelenfonds) 

geconverteerd worden in aandelen Fonds 7 (Centraal Beheer Achmea Euro 

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

Fonds 2 zal vervolgens gewijzigd worden in Achmea Eurolanden 

Aandelenfonds; 

 

3. de aandelen van Fonds 5 (Avéro Achmea Noord Amerika Aandelenfonds), 

Fonds 10 (Centraal Beheer Achmea Noord Amerika Fonds) en Fonds 16 (FBTO 

Noord Amerika Aandelenfonds) geconverteerd worden in aandelen Fonds 11 

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

tot Fonds 3. De naam van Fonds 3 zal vervolgens gewijzigd worden in Achmea 

Wereld Aandelenfonds; 

 

4. de aandelen van Fonds 2 (Avéro Achmea Euro Obligatiefonds), Fonds 13 
(FBTO Euro Obligatiefonds) en Fonds 17 (Achmea Euro Obligatiefonds) 

geconverteerd worden in Fonds 9 (Centraal Beheer Achmea Euro 
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Obligatiefonds), waarna Fonds 9 wordt vernummerd tot Fonds 4. De naam van 

Fonds 4 zal vervolgens gewijzigd worden in Achmea Eurolanden 

Obligatiefonds; en 

 

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

Euro Mixfonds), Fonds 19 (Achmea Euro Mixfonds 50/50) en Fonds 20 

(Achmea Euro Mixfonds 80/20) geconverteerd worden in Fonds 8 (Centraal 

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

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

Eurolanden Mixfonds. 

(voormelde conversies en vernummeringen tezamen te noemen: de 

“Samenvoeging”).  

 

De ruilverhouding voor de conversie van de Fondsen zal worden gebaseerd op 

de intrinsieke waarde van de betreffende Fondsen. De intrinsieke waarde zal 

door de directie van de Vennootschap worden vastgesteld en zal worden 

gecontroleerd door KPMG Accountants N.V. Indien er bij de verhandeling via 

Euronext Fund Service, of rechtstreeks met de Vennootschap, fracties resteren, 

krijgen de aandeelhouders een vordering in geld op de Vennootschap. Voor 
deelnemers via Stichting Achmea Beleggersgiro geldt dat de oude en nieuwe 

aanspraken in fracties worden weergegeven, conform het geldende reglement.  

  

Een belegger die thans deelneemt in een Fonds dat op grond van het 

vorenstaande geconverteerd wordt in een ander Fonds, zal bij voltooiing van de 

Samenvoeging belegger zijn in het Fonds waarin het Fonds waarin deze belegger 

deelneemt wordt geconverteerd. Het beleggingsbeleid van de te converteren 

Fondsen is vergelijkbaar met het beleggingsbeleid van het Fonds waarin het 

Fonds wordt geconverteerd, maar verschilt wel in bepaalde opzichten. De 

Samenvoeging heeft daarnaast ook gevolgen voor de kosten. De materiële 

wijzigingen zijn opgenomen in een informatie memorandum dat vanaf 22 

februari 2008 bij de beheerder kosteloos verkrijgbaar zal zijn voor de beleggers 

in de Vennootschap en tevens op de website van de beheerder beschikbaar zal 

zijn.  

 

Tot drie maanden na de bekendmaking dat voormelde besluiten tijdens de BAVA 

zijn genomen, kunnen de beleggers onder ongewijzigde voorwaarden uittreden.  

 

De herstructurering zal naar verwachting in juni 2008 geëffectueerd worden. 
Voormelde inkoop van aandelen zal naar verwachting daaraan voorafgaand 

plaatsvinden. 
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Voor meer informatie 

Achmea Beleggingsfondsen N.V.  

David van Eeghen, woordvoerder, 06 53169997, david.van.eeghen@achmea.nl 
 
 


