Persbericht
Utrecht, 12 juni 2013

Besluiten algemene vergadering van
aandeelhouders SNS REAAL N.V. 11 juni 2013
Op 11 juni 2013 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. plaatsgevonden.
In de vergadering zijn het jaarverslag
jaarversla g en de jaarrekening van SNS REAAL N.V. over het boekjaar 2012
besproken en vastgesteld.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft geen decharge verleend aan de raad van bestuur van SNS
REAAL N.V. voor het gevoerde beleid in 2012 en het daarop gehouden toezicht door de raad van
commissarissen. Naar de opvatting van de Nederlandse Staat maakt de nationalisatie van SNS REAAL N.V. op 1
februari jl. het verlenen van decharge niet mogelijk. Er wordt met het besluit om geen decharge te verlenen
geen oordeel gegeven over het persoonlijk functioneren van de bestuurders of commissarissen van SNS REAAL
N.V. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft ook besloten tot een tweetal statutenwijzigingen,
onder andere om deze weer in lijn te brengen met het zogenaamde (gematigde) structuurregime. Ten slotte
heeft de algemene vergadering van aandeelhouders mevrouw Insinger en de heren Nijhuis en Wijngaarden
herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.
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OVER SNS REAAL
SNS REAAL N.V. is een innovatieve dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral
richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het mkb. Het aanbod bestaat uit: sparen, beleggen, hypotheken,
verzekeren en pensioenen. Vanuit een lange traditie voelt SNS REAAL N.V. zich verbonden met de Nederlandse
samenleving. Met een balanstotaal van meer dan € 133 miljard (ultimo 2012) is SNS REAAL N.V. een van de grote
bankverzekeraars in Nederland. De onderneming heeft circa 6.700 medewerkers (fte’s) en heeft haar
hoofdkantoor in Utrecht. Sinds 1 februari 2013 is de Nederlandse Staat de enige aandeelhouder van SNS REAAL
geworden.

DISCLAIMER
Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een opinie of
aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven door SNS REAAL N.V. Dit
persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met betrekking tot de financiële resultaten van SNS
                                          

REAAL N.V. Als u geen persberichten van SNS REAAL N.V. wenst te ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar
info@snsreaal.nl.
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