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Achmea Beleggingsfondsen N.V. (KvK 34139225) is statutair gevestigd in Zaandam

Voornemen tot uitfaseren Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Op voorstel van de directie heeft Achmea Beleggingsfondsen N.V. (“de Vennootschap”) een
bijzondere aandeelhoudersvergadering uitgeroepen met als belangrijkste agendapunt de
voorgenomen ontbinding van de Vennootschap per medio november 2015 (welk voorstel tot
ontbinding mede op initiatief van de prioriteitsaandeelhouder van de Vennootschap wordt
gedaan) . Om die reden wordt dit persbericht uitgevaardigd.

In verband met een interne herstructurering van werkzaamheden is voorgesteld om de Vennootschap
te liquideren per medio november 2015. Achmea Bank N.V. zal in verband hiermee de door haar
uitgevoerde execution-only beleggingsdienstverlening, waarbij in de Vennootschap kan worden
deelgenomen via door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. (de "Beheerder") aangeboden
beleggersrekeningen bij Stichting Achmea Beleggersgiro, eveneens staken.

De oproeping voor een bijzondere aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap en de agenda
ervan zijn per heden aangekondigd in een advertentie in dagblad Trouw. De verschillende stappen in
verband met de voorgenomen liquidatie van de Vennootschap, alsmede een toelichting op de wijze
van uitfasering, zijn door de Beheerder toegelicht door middel van een informatie memorandum. De
advertentie in Trouw en het informatiememorandum zijn te raadplegen via de website van Achmea
Beleggingsfondsen Beheer B.V., www.achmeabeleggingsfondsen.nl.

De beleggers die middels Achmea Bank N.V. gebruik maken van de execution-only dienstverlening en
een beleggersrekening aanhouden bij de Stichting Achmea Beleggersgiro zullen een persoonlijke brief
ontvangen waarin de gevolgen van de voorgenomen ontbinding, alsmede mogelijke alternatieven,
uiteen worden gezet.

Profielschets

De Vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, staat onder toezicht van

de AFM en is genoteerd op Euronext Amsterdam by Euronext NYSE. De Vennootschap bestaat uit de

volgende vijf subfondsen:

 Achmea Nederland Aandelenfonds (serie 1, ISIN code NL0006259970);

 Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2, ISIN code NL0006259988);

 Achmea Wereld Aandelenfonds (serie 3 ISIN code NL0006259996);

 Achmea Eurolanden Obligatiefonds (serie 4, ISIN code NL0006260002);

 Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5, ISIN code NL0006260010).

De Beheerder (eveneens statutair bestuurder van de Vennootschap)beschikt over een vergunning van

de AFM om op te kunnen treden als beheerder van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de Wet

op het financieel toezicht, en staat ingeschreven in het register van de AFM onder nummer 15000118.

De Beheerder is een 100% dochtermaatschappij van Achmea B.V.

Voor meer informatie kunt u gebruik maken van de website van Achmea Beleggingsfondsen:
www.achmeabeleggingsfondsen.nl.
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