PERSBERICHT ACHMEA BANK

Achmea Bank schort dividenduitkering op
Tilburg, 10 april 2020 - Achmea Bank N.V. heeft besloten het uitkeren van dividend aan
aandeelhouder Achmea B.V. op te schorten tot er meer duidelijkheid is over de impact van het
coronavirus. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) en
De Nederlandsche Bank (DNB). Achmea Bank 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.
De ECB en DNB hebben er de afgelopen tijd bij banken 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.
Hoewel de solvabiliteit en liquiditeitspositie van Achmea Bank robuust zijn, heeft Achmea Bank
besloten de oproep van de ECB en DNB te volgen en de dividenduitkering tot nader order op te
schorten.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Achmea Bank wordt binnenkort gehouden.
Daarin zal worden voorgesteld de winst over 2019 toe te voegen aan de reserves.
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Deze aankondiging is uitgegeven door Achmea Bank N.V. 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).

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. Behalve in de
thuismarkt Nederland, is Achmea ook internationaal actief in vijf andere landen. Meer informatie is te vinden
op 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 kredietportefeuille van circa € 12 miljard en circa € 7 miljard aan spaargeld. Achmea Bank is
gevestigd in Tilburg. www.achmeabank.nl

