
Persbericht

Statement naar aanleiding van geconstateerde volatiliteit financiële 
instrumenten

Zeist, 11 september 2019 – Wegens recentelijk waargenomen volatiliteit in de koers van onze 
uitstaande kapitaalinstrumenten en mogelijke vragen die dit zou kunnen oproepen, brengen wij het 
volgende statement uit: 

Achmea B.V. volgt continu de marktomstandigheden met het oog op verdere optimalisatie van haar 
kapitaalstructuur. Een mogelijke optie in het kader van deze optimalisatie kan zijn om eeuwigdurende 
achtergestelde obligaties uit te geven. Zo’n mogelijke uitgifte is echter afhankelijk van verschillende 
factoren waaronder marktomstandigheden. In het geval Achmea B.V. besluit over te gaan tot uitgifte 
van financiële instrumenten zal dit gecommuniceerd worden via onze reguliere communicatiekanalen 
waaronder Bloomberg. Informatie met betrekking tot momenteel uitstaande kapitaalinstrumenten, 
zoals bijvoorbeeld het uitoefenen van mogelijke call opties op uitstaande instrumenten, zal op 
eenzelfde wijze worden gecommuniceerd.

In geval van vragen kunt u contact opnemen met ons Investor Relations team.

Dit persbericht kan koersgevoelige informative bevatten volgens de opvattingen zoals geformuleerd in 
Artikel 7(1) van de ‘EU Market Abuse Regulation’
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Over Achmea
Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, zoals Centraal Beheer, Interpolis en 
Zilveren Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland (ongeveer 14.000 
medewerkers). Achmea heeft een coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van klanten, partners, 
medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Klanten van Achmea legden in 2018 circa 20 miljard euro aan 
premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider op het gebied van schade- en zorgverzekeringen. Ook biedt 
het inkomensverzekeringen en met het Centraal Beheer APF een goed inkomen voor later. De 
vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft ruim 129 miljard euro aan assets under 
management. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds biedt Achmea hypotheken. Naast Nederland is 
Achmea ook internationaal actief in vijf andere landen. www.achmea.nl


