Persbericht

Achmea introduceert Green Finance Framework
Zeist, 15 februari 2022 – Achmea heeft een raamwerk voor groene financiering opgezet, het Green
Finance Framework. Achmea is van plan om de opbrengst van financieringsinstrumenten die onder het
framework worden uitgegeven toe te wijzen aan het (her)financieren van groene leningen en
investeringen. Daarbij gaat het om leningen en investeringen in energiezuinige woningen in Nederland
en energiezuinige bedrijfsgebouwen in en buiten Nederland.
Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven. Wij creëren duurzame waarde voor onze klanten, onze
medewerkers, ons bedrijf én de samenleving. Achmea committeert zich aan een klimaatneutrale
bedrijfsvoering in 2030, klimaatneutrale beleggingen in 2040 en een klimaatneutrale
verzekeringsportefeuille uiterlijk in 2050.
Groene transitie versnellen
Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur Achmea: “Duurzaamheid is volledig geïntegreerd in onze
strategie en bedrijfsvoering. De lancering van het Green Finance Framework sluit prima aan bij onze
ambitieuze klimaatdoelen. Het stelt ons in de gelegenheid een waardevolle bijdrage te leveren aan de
versnelling van de groene transitie.”
Framework voldoet aan alle standaarden
Achmea is de eerste Nederlandse verzekeraar met een Green Finance Framework. Het framework is
gebaseerd op de Green Bond Principles (ICMA, 2021) en de Green Loan Principles (LMA, 2021). Het
framework is positief beoordeeld door ISS ESG en CFP Green Buildings.
Het Green Finance Framework is te vinden op www.achmea.nl/investors/green-finance-framework
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Over Achmea
Achmea is een brede financiële dienstverlener met sterke merken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren
Kruis. Achmea zorgt ervoor dat het leven van mensen door kan gaan op momenten dat het er echt om gaat. We
zijn er al meer dan 210 jaar door en voor onze klanten én voor de samenleving. Samen met onze klanten,
strategische partners en relaties lossen wij grote maatschappelijke vraagstukken op rond gezondheid, wonen en
werken, mobiliteit en inkomen. Zo creëren wij duurzame waarde voor onze klanten, onze medewerkers, ons
bedrijf én de samenleving. Vorige generaties konden op ons rekenen; komende generaties mogen dat ook.
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, waarvan 3.000 actief zijn in het buitenland. www.achmea.nl

