NL financial investments

Den Haag, 21 December 2017
NLFI DRAAGT 59,7 MILJOEN AANDELEN IN ABN AMRO OVER AAN STAK AAG TEGEN UITGIFTE
CERTIFICATEN VAN AANDELEN AAN NLFI VOOR REGULATOIRE DOELEINDEN
stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (“NLFI”), optredend namens de Nederlandse
Staat, kondigt hierbij aan dat zij circa 59,7 miljoen gewone aandelen in ABN AMRO Group N.V. (“ABN
AMRO”) heeft overgedragen aan Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group (“STAK
AAG”) tegen uitgifte van een corresponderend aantal certificaten van gewone aandelen in ABN AMRO
(de “Certificaten”) aan NLFI (de “Overdracht”). Dit aantal vertegenwoordigt circa 6,4% van ABN AMRO’s
uitstaande aandelenkapitaal.
NLFI en STAK AAG hebben de Overdracht uitgevoerd om te voorkomen dat STAK AAG nieuwe verklaringen
van geen bezwaar en andere vergelijkbare regulatoire goedkeuringen moet aanvragen bij de relevante
financiële toezichthouders. De Overdracht is in lijn met de voorwaarden van de verklaringen van geen
bezwaar en andere vergelijkbare regulatoire goedkeuringen die door STAK AAG worden gehouden met
betrekking tot haar indirecte deelnemingen in ABN AMRO Bank N.V. en in andere dochtermaatschappijen
die zich bezig houden met bankactiviteiten en in andere gereguleerde financiële ondernemingen, zowel in
de EU lidstaten die participeren in de Bankenunie en elders waar de ABN AMRO groep relevant vestigingen
heeft.
Als gevolg van de Overdracht blijft NLFI een belang van circa 56,3% houden in ABN AMRO, waarvan circa
49,9% direct wordt gehouden in gewone aandelen en circa 6,4% indirect wordt gehouden in Certificaten.
Verdere details van de Overdracht
De aan NLFI uitgegeven Certificaten zijn uitgegeven onder de voorwaarden voor certificaten zoals
uiteengezet in de STAK AAG Administratievoorwaarden van 24 November 2015. Zij geven in alle opzichten
dezelfde rechten als de huidige geplaatste en beursgenoteerde certificaten van aandelen in ABN AMRO. In
verband met de Overdracht zal geen prospectus of ander informatiedocument beschikbaar worden gesteld.
Er zal een aanvraag worden ingediend om de Certificaten te noteren aan Euronext te Amsterdam, een
gereglementeerde markt van Euronext Amsterdam N.V.
Het totale geplaatste aandelenkapitaal van ABN AMRO zal niet worden beïnvloed door de Overdracht. Het
zal blijven bestaan uit 940.000.001 gewone aandelen met een nominale waarde van elk EUR 1.
Consequenties van de Overdracht voor de Relationship Agreement
Bepaalde voorafgaande goedkeuringsrechten van NLFI met betrekking tot ABN AMRO op grond van de
Relationship Agreement tussen NLFI en ABN AMRO van 10 November 2015 (de “Relationship Agreement”)
zijn gekoppeld aan een belang van meer dan 50% in het kapitaal van ABN AMRO.
De Overdracht resulteert niet in enige wijziging van de rechten en verplichtingen van NLFI onder de
Relationship Agreement, aangezien NLFI een totaal belang van circa 56,3% in ABN AMRO blijft behouden.
Consequenties van de Overdracht voor de relatie tussen NLFI en STAK AAG
Zoals hierboven toegelicht zal NLFI circa 6,4% van haar belang in ABN AMRO indirect houden in Certificaten
als gevolg van de Overdracht. Deze Certificaten geven NLFI bepaalde certificaathoudersrechten. Echter,
aangezien het niet de bedoeling is dat de Overdracht de relatie tussen NLFI en STAK AAG verandert, heeft
NLFI, alleen in haar hoedanigheid als houder van Certificaten, voor zolang NLFI Certificaten houdt, afstand
gedaan van alle vergader- en stemrechten verbonden aan de Certificaten anders dan het stemrecht in de
aandeelhoudersvergadering van ABN AMRO zoals verbonden aan de onderliggende aandelen van de

Certificaten die NLFI houdt in overeenstemming met de administratievoorwaarden van STAK AAG. NLFI
behoudt het recht op uitkeringen op de Certificaten en eventuele voorkeursrechten. Voornoemde
afstandsverklaring heeft geen invloed op de goedkeuringsrechten die NLFI momenteel heeft op grond van
de statuten en de administratievoorwaarden van STAK AAG in haar hoedanigheid als grootaandeelhouder
van ABN AMRO.
Verdere details over STAK AAG
Als gevolg van de Overdracht is het aantal Certificaten zoals uitgegeven door STAK AAG toegenomen tot
470.940.001. STAK AAG’s aandelenbelang in ABN AMRO is gestegen naar circa 50,1%. STAK AAG heeft een
corresponderend aantal Certificaten uitgegeven voor alle aandelen die zij houdt in ABN AMRO.
Grootaandeelhouders
Zoals hiervoor toegelicht houden NLFI en STAK AAG als gevolg van de Overdracht circa 49,9%,
respectievelijk, circa 50,1% van de gewone aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO. Daarnaast
houdt NLFI circa 6,4% van haar aandelenbelang in ABN AMRO indirect in Certificaten. Er wordt verwezen
naar het AFM register voor informatie over meldingsplichtige belangen van andere grootaandeelhouders.
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