Persbericht

Achmea verstrekt grote mandaten aan Syntrus Achmea
Zeist / De Meern, 19 april 2012 - Pensioenbelegger Syntrus Achmea krijgt een grotere rol
in het beheer van het vermogen van moederbedrijf Achmea. Beide partijen hebben een
akkoord bereikt over het toekennen van twee mandaten.
Achmea verstrekt een fiduciair mandaat van bijna €1 miljard aan Syntrus Achmea op het
gebied van alternatieve beleggingen. Fiduciair beheer houdt in dat Syntrus Achmea de
managers selecteert en monitort voor het vermogensbeheer. Daarnaast neemt Syntrus
Achmea het beheer over van dat deel van de derivatenportefeuille van Achmea dat is
bedoeld om het eigen risico op de balans van Achmea af te dekken. Deze portefeuille
heeft een onderliggende waarde van €20 miljard.
Syntrus Achmea beheert al de vastgoedportefeuille van Achmea. Met de beleggingen
voor een groot aantal andere institutionele beleggers is Syntrus Achmea daarmee de
grootste vastgoedbelegger in Nederland.
Gerard van Olphen, Chief Financial Officer en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur
van Achmea: “Achmea houdt vast aan zijn multi-manager-benadering met strikte
kwaliteits- en uitbestedingseisen. Daarbinnen hebben wij ruimte gezien voor een
significante en grotere rol van Syntrus Achmea.” De totale beleggingsportefeuille van
Achmea bedraagt circa €42 miljard ultimo 2011.
Hans Snijders, directievoorzitter van Syntrus Achmea, over de uitbreiding met twee
mandaten: “Deze toekenning onderstreept de ontwikkeling van Syntrus Achmea op zowel
de gebieden van fiduciair management als vermogensbeheer. Ook ons recente
beleggings track record heeft een rol gespeeld bij de uitbreiding met deze twee
mandaten.”
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Achmea is een niet-beursgenoteerde verzekeringsgroep met een coöperatieve
achtergrond waarbij de belangen van klanten, businesspartners, werknemers en
aandeelhouders in balans zijn. Naast haar thuismarkt Nederland is Achmea actief in
zeven andere Europese landen met circa 21.000 medewerkers (FTE). In Nederland is
Achmea het moederbedrijf van sterke merken als Centraal Beheer Achmea, Interpolis,
Avéro Achmea, Zilveren Kruis Achmea, FBTO en Agis. Samen vormen zij de grootste
verzekeringsgroep van Nederland gemeten naar premieomzet.

