
 

 

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance 
 
 
Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben 
getekend tot verwerving van aandelen voor de eerder aangekondigde beoogde overname van 
Bouwfonds Property Finance (BPF) van ABN AMRO voor een totaal bedrag van € 810 miljoen.  
 
De transactie wordt naar verwachting voor het einde van het jaar afgerond, behoudens goedkeuring 
door de toezichthoudende autoriteiten. Verwacht wordt dat de acquisitie direct zal bijdragen aan de 
winst per aandeel en het rendement op het eigen vermogen van de groep. Daarnaast zal het een 
positief effect hebben op de efficiencyratio van SNS Bank. In 2005 heeft BPF een nettowinst behaald 
van €�87 miljoen en €�46 miljoen in het eerste halfjaar van 2006. 
 
SNS REAAL verwerft met BPF een leidende positie op de markt voor vastgoedfinanciering in 
Nederland, waarin SNS REAAL sinds een aantal jaren actief is. 
 
“Deze acquisitie betekent een belangrijke versterking van SNS REAAL en past  in onze groeistrategie”, 
aldus bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen van SNS REAAL. “BPF zal ons vastgoedfinancieringsbedrijf 
omvormen van een kleine tot een toonaangevende speler. Door deze overname krijgen wij 
schaalgrootte, herkenbaarheid en de geloofwaardigheid die onze groei zal ondersteunen bij klanten 
in het midden- en kleinbedrijf, een van onze strategische doelen. Als onderdeel van SNS REAAL zal 
BPF ook haar internationale activiteiten selectief verder uitbreiden.” 
 
BPF is een zeer professionele organisatie. De besluitvaardigheid en no-nonsense mentaliteit sluiten  
naadloos aan bij onze organisatie. Wij hebben alle vertrouwen in de kennis en het ondernemerschap 
van de medewerkers van Bouwfonds Property Finance  en verwelkomen hun graag binnen SNS 
REAAL.” 
 
Wij zijn van plan  het bestaande vastgoedfinancieringsbedrijf van SNS Bank te integreren in BPF. Het 
gecombineerd bedrijf  wordt na afronding van de transactie onder de nieuwe naam SNS Property 
Finance in de markt gezet. Het zeer ervaren management team van BPF blijft in functie  en het is de 
bedoeling dat  Marius Menkveld, die sinds 1999 lid is van de Hoofddirectie van de SNS Bank, de 
nieuwe onderneming zal leiden. 
 
“Ons acquisitiebeleid is gefocust op gerichte overnames op de gefragmenteerde verzekeringsmarkt in 
Nederland. Tegelijkertijd  blijven wij ook alert op mogelijkheden  om onze bancaire activiteiten  te 
versterken.” 
 
SNS REAAL houdt op 10 oktober 2006 om 11.30 uur een conference call voor analisten. Toegang tot 
deze conference call is mogelijk via de website www.snsreaal.nl of via telefoonnummer  
+ 31 20 531 58 56. 
 
 
De volledige gegevens over de transactie treft u aan op de volgende pagina’s.  
 
Voor meer informatie: 
 
Concern Communicatie      
Tom Gordijn 
Tel.: 030 291 4871 
email: concerncommunicatie@snsreaal.nl 



 
Investor Relations     
Ralph van’t Hoff 
Tel: +31 (0)30 550 8845 
email: ralph.vanthoff@snsams.nl 
 
Victor Zijlema 
Tel: +31 (0)30 550 8846 
Email: victor.zijlema@snsams.nl 
Tel.: 030 550 8846 
email: investorrelations@snsreaal.nl 
 
 
 



Noot voor de redactie / Over SNS REAAL 
 
SNS REAAL is een innovatieve Nederlandse dienstverlener op het gebied van verzekeren en bankieren 
die zich richt op de particuliere markt en het MKB. Na de acquisitie van Bouwfonds Property Finance 
bedraagt het balanstotaal van de groep ongeveer € 80 miljard en het aantal medewerkers van de 
groep 5.750. De dienstverlening aan particuliere en zakelijke relaties vindt vooral plaats door SNS 
Bank en REAAL Verzekeringen. Tot SNS REAAL behoren ook diverse verkooplabels die op een 
specifieke markt werkzaam zijn: ASN Bank, BLG Hypotheken, CVB Bank, Proteq, SNS Securities, SNS 
Assurantiën en SNS Asset Management. 
 
Tickers: 
Bloomberg SR NA 
Reuters SR.AS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bouwfonds Property Finance: marktleider op het gebied van vastgoedfinanciering 
 
Bouwfonds Property Finance (BPF) neemt een vooraanstaande positie in op het gebied van 
vastgoedfinanciering in Nederland. Tot de activiteiten van BPF behoren Investment Finance 
(beleggingsfinanciering) en Project Finance (vastgoedfinanciering). Per ultimo juni 2006 bedroeg de 
kredietportefeuille € 9,8 miljard. Beleggingsfinanciering maakt 54% van de kredietportefeuille uit en 
richt zich uitsluitend op Nederland. Projectfinanciering vindt zowel in Nederland als daarbuiten plaats 
en vertegenwoordigt 46% van de kredietportefeuille. Geografisch gezien bevinden 70% van de activa 
van BPF zich in Nederland en 30% in het buitenland, voornamelijk via Nederlandse klanten.
 
Woningen en winkels beslaan ruim de helft van de kredietportefeuille van BPF (respectievelijk 42% en 
20%). De overige 38% omvat kantoren, bedrijfsonroerendgoed, zoals leases en grond. De 
gemiddelde leninggrootte is € 1,7 miljoen voor de portefeuille beleggingsfinanciering en € 11,5 
miljoen voor projectfinanciering. BPF behaalde  in 2005 een omzet van € 185 miljoen, 14% hoger dan 
in 2004. De nettowinst in 2005 bedroeg € 87 miljoen, een groei met 16%. BPF heeft ongeveer 270 
medewerkers (FTE’s). 
 
Verdere gegevens over de transactie en integratieplannen: 
 
De uiteindelijke overnamesom bedroeg € 810 miljoen. De transactie wordt in contanten voldaan. Het 
benodigde kapitaal wordt als volgt verkregen: € 82 miljoen in de vorm van beschikbaar kapitaal van 
BPF; de resterende  € 728 miljoen wordt gefinancierd  uit de opbrengst van de beursgang (€ 416 m), 
beschikbaar kapitaal van SNS Bank (€ 116 miljoen) alsmede door een toename van de double leverage 
van SNS REAAL tot 108% (€ 196 miljoen). De double leverage van de Groep zal onder het vastgestelde 
maximumniveau van 115% blijven. Na de transactie zullen de Core Tier 1 en Tier 1 ratio’s van SNS 
REAAL respectievelijk 6,2% en 8% bedragen. Onze huidige interne doelstellingen zijn tenminste 6% 
en 8% voor de CoreTier 1 en Tier 1 ratio’s. 
 
Verwacht wordt dat de aankoop direct zal bijdragen aan de winst per aandeel. Zij zal een positief 
effect hebben op de efficiencyratio en het rendement op het eigen vermogen van de groep. Op pro 
forma basis neemt, na de transactie, het REV voor de Groep over het eerste halfjaar van 2006 toe van 
13,2% tot 16,3%. De pro forma efficiencyratio van SNS Bank (inclusief BPF) voor het eerste halfjaar 
van 2006 laat een verbetering zien tot 53,7%, ten opzichte van 59,8% voor de vergelijkbare periode.  
 
De transactie levert goodwill/immateriële activa op ten bedrage van € 220 miljoen. Dit getal is 
gebaseerd op de cijfers van het eerste halfjaar van 2006. De winst van BPF over 2006 zal toekomen aan 
SNS REAAL en daarmee het uiteindelijke bedrag aan goodwill verminderen.  De double leverage zal 
eveneens positief  worden beïnvloed door toekomende winsten. Op basis van IFRS zal jaarlijks een 
evaluatie plaatsvinden en de immateriële activa zullen over tenminste vijf jaar worden afgeschreven. 
€ 1,4 miljard van de bestaande vastgoedfinancieringsportefeuille van SNS Bank zal worden 
geïntegreerd met die van BPF. De nieuwe combinatie wordt onderdeel van SNS Bank. In het belang 
van de herkenbaarheid zal de financiële rapportage echter separaat plaatsvinden. Het is de bedoeling 
dat Marius Menkveld verantwoordelijk wordt voor SNS Property Finance en zich volledig aan de 
nieuwe combinatie zal wijden. Het huidige management team zal in functie blijven. Het is tevens de 
bedoeling dat de Raad van Bestuur van SNS REAAL optreedt als Raad van Commissarissen van SNS 
Property Finance. 
 
De nieuwe onderneming zal worden aangestuurd volgens de kaders van bedrijfsvoering, krediet- en 
marktrisico’s die SNS REAAL hanteert. Er zal een apart comité voor risicomanagement voor het nieuwe 
SNS Property Finance worden ingesteld met daarin twee leden van de Raad van Bestuur van SNS 
REAAL en externe deskundigen. De gunstige omstandigheden van het recente verleden hadden een 
positief effect op de kosten van risico, welke ongeveer 7 basispunten van de naar risico gewogen 
activa bedroegen. Hoewel er op dit moment geen tekenen zijn die wijzen op een verslechtering, 



verwachten wij niet dat dit lage niveau van kosten van risico over de gehele cyclus kan worden 
gehandhaafd. Wij gaan ervan uit dat de kosten van risico over de gehele cyclus gemiddeld tussen de 
10 en 15 basispunten zullen liggen. 

 
Momenteel verzorgt ABN AMRO de interne financiering voor BPF tegen intragroep 
financieringskosten. € 7,6 miljard van de uitstaande financiering zal worden vervangen en het verschil 
in financieringskosten, nu SNS REAAL eigenaar is, wordt geschat op circa 5 basispunten. 
Wij hebben vertrouwen in de vooruitzichten voor vastgoedfinanciering in Nederland en zijn van 
mening dat de leiderschapspositie van SNS Property Finance haar in staat zal stellen efficiënt te 
concurreren. SNS Property Finance zal doorgaan met de uitbouw van vastgoedbezit in door haar 
geselecteerde buitenlandse markten , voortbouwend op de relaties met Nederlandse ontwikkelaars. 
  
 
Bijlagen: 
 

1. BPF Kredietportefeuille per asset categorie  
2. Gedetailleerde financiële gegevens van BPF  
3. Kerncijfers BPF 
4. Disclaimers 

 
 
 
Voorbehoud inzake toekomstgerichte uitspraken 
 
Deze aankondiging bevat uitspraken en verwachtingen, ook wel aangeduid als forward-looking 
statements, die verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen. Deze uitspraken over de toekomst zijn 
gebaseerd op huidige inzichten en aannames van het bestuur van SNS REAAL betreffende bekende en 
onbekende risico’s en onzekerheden. Forward-looking statements hebben geen betrekking op 
definitieve feiten en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden. De werkelijke resultaten kunnen 
aanmerkelijk afwijken vanwege risico’s en onzekerheden betreffende de verwachtingen van SNS 
REAAL ten aanzien van zaken als de inschatting van het marktrisico of mogelijke acquisities, of 
ontwikkeling van het bedrijf en groei in premie-inkomen en voorspellingen ten aanzien van opbrengst 
uit beleggingen of kasstroom of, meer in het algemeen, de economische omstandigheden en 
veranderingen in wet- en regelgeving en belastingtarieven. SNS REAAL wijst er nadrukkelijk op dat de 
verwachtingen de situatie weergeven op de datum waarop de uitspraken worden gedaan, en verplicht 
zich niet tot publicatie van wijzigingen op de forward-looking statements ten gevolge van nieuwe 
informatie die het gevolg zijn van beleidswijzigingen, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. 
 
 
 


