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Achmea bundelt krachten van haar hypotheekactiviteiten
Tilburg, 26 november 2019 Achmea wil gericht groeien op hypotheekgebied. Achmea heeft daarom
het voornemen om haar hypotheekactiviteiten te bundelen. Dit betekent voor Achmea Bank dat zij
operationele hypotheekactiviteiten vanuit Tilburg zal verplaatsen naar Amsterdam, zodat de
activiteiten binnen de groep hoofdzakelijk op één locatie geconcentreerd worden. Deze zijn nu
verspreid over verschillende locaties van Achmea.
Door het benutten van schaalvoordelen en het bundelen van kennis kan Achmea haar klanten nog
beter van dienst zijn met passende en duurzame hypotheekoplossingen. Hierdoor vergroot Achmea
haar slagkracht op de woning- en hypotheekmarkt.
Achmea zet hiermee vandaag een eerste stap met het bundelen van krachten op hypotheekgebied.
Achmea richt zich, naast het vernieuwen en ontwikkelen van hypotheekproducten, op het
verstrekken en beheren van hypotheken.
Dit persbericht kan koersgevoelige informatie bevatten volgens de opvattingen zoals geformuleerd in Artikel
7(1) van de ‘EU Market Abuse Regulation’.
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Deze aankondiging is uitgegeven door Achmea Bank 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 € 11 miljard en circa € 6 miljard aan spaargeld. Achmea Bank is
gevestigd in Tilburg. www.achmeabank.nl

