Persbericht

Achmea neemt ABN AMRO Pensioeninstelling NV over
Zeist, 3 mei 2022 - Achmea en ABN AMRO hebben overeenstemming bereikt over de overname van
ABN AMRO Pensioeninstelling NV door Achmea. Door deze transactie betreedt Achmea de markt
van premiepensioeninstellingen (PPI’s) en speelt het bedrijf in op de kansen die het
Pensioenakkoord biedt. Directie en medewerkers (30 fte) krijgen een aanbod om in dienst te treden
bij Achmea. De PPI gaat Centraal Beheer PPI heten en gaat naar verwachting vanaf het najaar van
2022 onder die naam verder in de markt.
ABN AMRO Pensioeninstelling NV (handelend onder de naam ABN AMRO Pensioenen) heeft een
vergunning van De Nederlandsche Bank voor het uitoefenen van het bedrijf van premiepensioeninstelling. Voor Achmea is een PPI een verdere versteviging in het bedienen van de werkgeversmarkt.
De PPI van ABN AMRO voert sinds 2012 zogenoemde beschikbare premieregelingen (defined
contribution, DC) uit en telt nu ongeveer 955 werkgevers en circa 190.000 deelnemers uit het middenen kleinbedrijf en de grootzakelijke markt als haar klanten. Het beheerd vermogen bedraagt circa
€ 3,5 miljard.
Nieuwe naam: Centraal Beheer PPI
Achmea heeft de ambitie de PPI de komende jaren verder uit te bouwen. Hiervoor gaat het bedrijf
haar uitgebreide distributienetwerk inzetten en intensief samenwerken met de professionele
pensioenadviesmarkt.
Onder de nieuwe naam Centraal Beheer PPI richt de focus zich op werkgevers die hun medewerkers
een DC-pensioenregeling willen aanbieden. Deze bestaat uit een individuele beleggingsrekening per
medewerker die door de werkgever wordt aangevuld met extra’s, zoals een verzekering voor
premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid en een partner- en wezenpensioen.
Stevigere positie in groeiende DC-markt
Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “Met deze stap verstevigen we onze positie
in de sterk groeiende DC-markt. Achmea biedt via meerdere onderdelen (zoals Centraal Beheer,
Achmea Pensioenservices, Achmea Investment Management en Syntrus Achmea Real Estate &
Finance) een compleet aanbod van financiële oplossingen voor particulieren, werkgevers en
institutionele partijen. We zijn verheugd dat we de werkgeversmarkt nu ook via een PPI kunnen gaan
bedienen.”
Robert Swaak, Chief Executive Officer ABN AMRO: “Wij verwachten dat onze PPI zich onder de vleugels
van Achmea verder kan ontwikkelen. In de afgelopen tien jaar is een stevige basis gelegd met een PPI
die een goed marktaandeel heeft verworven in het MKB en de grootzakelijke markt.”
De overname is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. De centrale
ondernemingsraden van Achmea en ABN AMRO hebben positief geadviseerd. De transactie wordt
waarschijnlijk voor het einde van het jaar afgerond en levert naar verwachting een bescheiden
boekwinst op voor ABN AMRO.
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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 2021 circa € 20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider in
Schade & Inkomen en Zorg en groot in Pensioen & Leven. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds
verstrekt Achmea hypotheken. Centraal Beheer APF biedt pensioenoplossingen op maat. Vermogensbeheerder
Achmea Investment Management heeft € 220 miljard aan beheerd vermogen. Syntrus Achmea beheert namens
70 pensioenfondsen en andere institutionele beleggers € 40 miljard in vastgoed en hypotheken. Achmea is ook
internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. Het bedrijf heeft circa 17.000 fte’s,
waarvan ruim 3.000 actief zijn in het buitenland. www.achmea.nl
Over ABN AMRO
ABN AMRO is een Nederlandse bank voor particuliere, zakelijke en private banking klanten. We bieden hen een
breed palet aan financiële producten en diensten. Onze focus ligt op Noordwest Europa. Onze purpose is Banking
for better, for generations to come. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam. We bedienen meer dan 5 miljoen
klanten en hebben iets meer dan 19.000 mensen in dienst. www.abnamro.com

Deze aankondiging is uitgegeven door Achmea B.V. en bevat voorwetenschap voor Achmea in de zin van artikel
7(1) van de EU Verordening Marktmisbruik.

