
 

 

 
 

Persbericht  
 

Achmea publiceert geïntegreerd jaarverslag 2019  
 
Zeist, 28 april 2020 - Achmea publiceert vandaag het geïntegreerde jaarverslag over 2019, dat inzicht 
biedt in onze financiële en maatschappelijke resultaten. Het verslag geeft een uitgebreid beeld van 
onze organisatie en is daarmee waardevol voor een brede doelgroep, waaronder klanten, 
medewerkers, partners en kapitaalverschaffers. 
 
Tijdens de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) is de jaarrekening 
vastgesteld en is décharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en Raad van 
Commissarissen. Tevens is, in navolging van ons eerdere bericht over het opschorten van het uitkeren 
van dividend aan aandeelhouders, besloten de winst over 2019 toe te voegen aan de reserves.   
 
Geïntegreerd jaarverslag bevat drie delen 
Het geïntegreerd jaarverslag van Achmea bestaat uit drie delen. Deel 1 (jaaroverzicht) gaat in op onze 
strategie, de voortgang over 2019 en onze visie op de toekomst. Deel 2 (jaarrapport) behandelt de 
belangrijkste financiële ontwikkelingen. Het bevat het bestuursverslag, de jaarrekening, het verslag 
van de Raad van Commissarissen, en doet verslag over onze Governance en ons risicomanagement. 
Deel 3 bevat onder meer detailinformatie over duurzaamheid. 
 
Achmea publiceert vandaag ook het SFCR 2019 (Solvency and Financial Condition Report). Dit rapport 
biedt een toelichting op onze financiële positie op basis van de Solvency II-richtlijnen. Alle genoemde 
documenten zijn te downloaden via https://www.achmea.nl/investors/publicaties 
 
 

 
 
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 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 2019 circa €20 miljard 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. Vermogens-
beheerder Achmea Investment Management heeft €179 miljard aan assets under management. Via onder meer 
Centraal Beheer en Woonfonds biedt Achmea hypotheken. Naast Nederland is Achmea ook internationaal actief 
in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. www.achmea.nl 
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Dit persbericht kan koersgevoelige informatie bevatten volgens de opvattingen zoals geformuleerd in artikel 7 
(1) van de EU Market Abuse Regulation. Deze aankondiging is uitgegeven door Achmea en bevat informatie die 
gekwalificeerd is of kan worden gekwalificeerd als voorwetenschap voor de doeleinden van artikel 7 van de 
Marktmisbuikverordening (EU) 596/2014 (MAR). 


