
 

 

 
 
 
 
 
 
Persbericht 
 
Achmea rondt gedeeltelijke inkoop eigen aandelen af  
 
Zeist, 22 december 2021 – Achmea B.V. heeft de onlangs aangekondigde inkoop van gewone eigen 
aandelen ter waarde van circa € 131 miljoen afgerond. Na verkrijging van de benodigde goedkeuring 
van aandeelhouders en toezichthouder heeft het bedrijf twee minderheidsaandeelhouders uitgekocht: 
Fundo de Pensões do Grupo Banco Comercial Português en Stichting Beheer Aandelen Achmea. Deze 
transactie vereenvoudigt de aandeelhoudersstructuur van Achmea. 
 
Aan het eind van het tweede kwartaal van 2021 bedroeg de solvabiliteitsratio van Achmea Groep 
211%. Deze aandeleninkoop heeft een impact van 2 procentpunten, wat leidt tot een pro forma 
solvabiliteitsratio van 209% per Q2 2021. 
 
Na inkoop is de aandelenverhouding van de houders van gewone aandelen in Achmea: Vereniging 
Achmea (66,94%), Rabobank (31,14%), Gothaer Allgemeine Versicherung (0,55%), Gothaer 
Finanzholding (0,63%) en Schweizerische Mobiliar Holding (0,74%).  
 
 
 
 
Voor meer informatie: 
 
Media:        Investor Relations: 
Marco Simmers      Hans Duine  
06 - 53 43 87 18     06 - 82 10 50 97 
marco.simmers@achmea.nl    hans.duine@achmea.nl 
 
 
Over Achmea 
Achmea is een financieel dienstverlener met sterke merken zoals Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. 
Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland. Achmea heeft een sterke coöperatieve 
identiteit, waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Vanuit deze 
coöperatieve identiteit zet Achmea zich in voor een gezonde, veilige en duurzame samenleving. 
 
Klanten van Achmea legden in 2020 circa € 20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider in 
schade- en zorgverzekeringen en groot in inkomensverzekeringen en pensioen- en levensverzekeringen. Via 
onder meer Centraal Beheer en Woonfonds verstrekt Achmea hypotheken. Centraal Beheer APF biedt 
pensioenoplossingen op maat. Vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft € 201 miljard aan 
beheerd vermogen. Syntrus Achmea beheert namens meer dan 60 pensioenfondsen en andere institutionele 
beleggers € 37 miljard in vastgoed en hypotheken. Achmea is ook actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, 
Australië en Canada. Het bedrijf heeft 17.000 fte’s in dienst, waarvan 3.000 actief zijn in het buitenland.  
 
 
 
 
 
   
 


