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Achmea zet met de oprichting van een separate account de
volgende stap in krachtenbundeling hypotheekactiviteiten
Tilburg/Amsterdam, 4 augustus 2020 - Achmea wil groeien op hypotheekgebied. Syntrus Achmea
Real Estate & Finance heeft daarom het voornemen om een separate account in te richten voor het
verstrekken van hypotheken via het merk Centraal Beheer. Hiermee kunnen institutionele beleggers,
zowel nationaal als internationaal, rechtstreeks investeren in een eigen portefeuille van Nederlandse
woninghypotheken met het door hen gewenste risicoprofiel. Achmea biedt daarmee meer keuze aan
institutionele beleggers.
Achmea Bank heeft het voornemen om als investeerder toe te treden tot dit separate account en
daarmee de toekomstige hypotheekproductie via Syntrus Achmea te laten verlopen.
Met deze uitbreiding van de dienstverlening aan institutionele beleggers kan Achmea haar slagkracht
op de woning- en hypotheekmarkt vergroten en een groei in marktaandeel realiseren. Hiermee kan
zij institutionele beleggers nog beter van dienst zijn met passende en duurzame
hypotheekoplossingen.
Achmea zet hiermee een volgende stap in de eerder aangekondigde bundeling van krachten op
hypotheekgebied.
De oprichting van het separate account vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de
relevante toezichthouders en overige stakeholders waaronder de betrokken Raden van
Commissarissen.
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Deze aankondiging is uitgegeven door Achmea Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7(1)
van de EU Verordening Marktmisbruik.

Over Achmea
Achmea is het moederbedrijf van sterke verzekeringsmerken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis.
Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland. Achmea heeft een coöperatieve achtergrond,
waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Naast thuismarkt
Nederland is Achmea ook internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en Canada.
www.achmea.nl
Over Achmea Bank
Achmea Bank is onderdeel van Achmea en verstrekt hypotheken en spaarproducten aan particulieren in
Nederland via Centraal Beheer en Woonfonds. Achmea Bank beschikt over een bankvergunning en is
gerechtigd financiële diensten te verlenen krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft). Achmea Bank
beheert een hypotheekportefeuille van circa € 11 miljard en circa € 6 miljard aan spaargeld. Achmea Bank is
gevestigd in Tilburg. www.achmeabank.nl
Over Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Namens meer dan zestig pensioenfondsen en andere institutionele beleggers beheert Syntrus Achmea Real
Estate & Finance ruim 24 miljard euro in vastgoed en hypotheken. Wij kiezen voor duurzame investeringen met
financieel én maatschappelijk rendement. Daarmee werken wij voor onze klanten (en hun klanten) aan een
gezonde financiële basis en een aantrekkelijke leefomgeving. Voor nu, straks en later. www.syntrus.nl

