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Ons kenmerk

Geachte heer Dijsselbloem, 2017/ 126643

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft Uw ministerie eerder op de hoogte

gesteld van het feit dat zij een overdrachtsplan ten aanzien van Nederlandsche

Algemeene Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix” N.V. te Baarn

(Conservatrix) voorbereidt.

Thans is de voorbereiding zodanig gevorderd dat DNB de rechtbank Amsterdam

wil verzoeken om het overdrachtsplan goed te keuren en de overdrachtsregeling

uit te spreken (art. 3:159u, lid 1 Wet op het financieel toezicht — Wft). Aangezien

het overdrachtsplan strekt tot overdracht van de door Conservatrix uitgegeven

aandelen moet het verzoek aan de rechtbank in overeenstemming met U worden

gedaan (art. 3:159u, lid 2 Wft). DNB heeft in dit verband reeds concept-stukken

met betrekking tot het overdrachtsplan aan Uw ministerie voorgelegd en ook

hebben hierover op 8 en 14 maart jI. overleggen plaatsgevonden tussen uw

ministerie en DNB.

Gezien het voorgaande verzoekt DNB om Uw overeenstemming als bedoeld in

art. 3:159u, lid 2 Wft, zodat het verzoekschrift bij de rechtbank kan worden

ingediend.
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Hierbij ontvangt U de stukken die DNB bij de rechtbank wil indienen.

Ons kenmerk

Verzoekschrift van DNB, waarin in randnummer 5.10 nog de datum moet 2017/126643

worden vermeld van Uw brief waaruit blijkt dat DNB het verzoek in

overeenstemming met U indient en waarbij Uw brief als Productie 10 wordt

opgenomen, en

Getekende Confirmation Letter van Trier Holding B.V. te Hoofddorp van

17 maart 2017 waarbij deze vennootschap als overnemer aan DNB verklaart de

door Conservatrix uitgegeven aandelen over te nemen onder de in de

Confirmation Letter opgenomen afspraken na goedkeuring van het

overdrachtsplan als bedoeld in art. 3:159r Wft.

DNB verneemt Uw reactie op dit verzoek graag zo spoedig mogelijk waarna DNB

het verzoekschrift bij de rechtbank Amsterdam zal indienen.

Hoogachtend,
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