Persbericht

Achmea volgt oproep EIOPA en DNB en schort dividenduitkering op
Zeist, 8 april 2020 – Achmea heeft besloten het uitkeren van dividend aan aandeelhouders op te
schorten tot er meer duidelijkheid is over de impact van het coronavirus. Het bedrijf geeft hiermee
gehoor aan de oproep van de Europese toezichthouder EIOPA en De Nederlandsche Bank (DNB).
Achmea zal in de tweede helft van 2020 op basis van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en
de financiële positie op dat moment beoordelen of er alsnog een uitkering op aandelen kan
plaatsvinden.
EIOPA en DNB hebben er bij verzekeraars op 2 april 2020 op aangedrongen hun financiële buffers op
peil te houden en op dit moment af te zien van dividenduitkeringen. De achtergrond hiervan is dat de
impact van het coronavirus op de economie groot is, maar dat de omvang en duur van de crisis nog
onzeker zijn.
Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur: “Het coronavirus heeft een grote impact op iedereen.
Als coöperatieve verzekeraar doen wij er alles aan om onze 10 miljoen klanten ook onder deze
uitzonderlijke omstandigheden zo goed mogelijk te helpen. Daarbij staan de gezondheid en veiligheid
van onze klanten en medewerkers voorop. Hoewel onze solvabiliteit en liquiditeitspositie robuust
zijn, hebben wij besloten de oproep van EIOPA en DNB te volgen en de dividenduitkering op
aandelen tot nader order op te schorten.”
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Achmea wordt dinsdag 28 april gehouden. Daarin
zal worden voorgesteld de winst over 2019 toe te voegen aan de reserves.
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Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, zoals Centraal Beheer, Interpolis en
Zilveren Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland (circa 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. Vermogensbeheerder 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
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 B.V. en bevat
informatie die gekwalificeerd is of kan worden gekwalificeerd als voorwetenschap voor de doeleinden van
artikel 7 van de EU Market Abuse Regulation.

