
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Utrecht, 13 oktober, 2020 

 
Nieuw hypotheekfonds voor internationale markt  
 
a.s.r. vermogensbeheer lanceert het ASR Separate Account Mortgage Fund. Dit nieuwe 
hypotheekfonds biedt internationale beleggers de mogelijkheid om te beleggen in een maatwerk 
portefeuille met Nederlandse woninghypotheken. De launching investors Aviva en a.s.r. hebben 
samen inmiddels ruim 700 miljoen euro geïnvesteerd.  
 

In het ASR Separate Account Mortgage Fund worden nieuw af te sluiten a.s.r. hypotheken ondergebracht. 
Binnen het fonds kunnen alle deelnemers individueel de aangekochte hypotheekvorderingen aan 
verschillende portefeuilles toewijzen. a.s.r. vermogensbeheer kan hiermee aan de specifieke 
beleggingsvoorkeuren van investeerders voldoen. Het minimale bedrag om deel te kunnen nemen bedraagt 
150 miljoen euro.  
 
In totaal beheert a.s.r. 16 miljard euro aan hypotheken, waarvan 6,7 miljard euro wordt beheerd via de ASR 
hypotheekfondsen1. Het overige deel van de portefeuille wordt beheerd via individuele mandaten voor  
voornamelijk a.s.r. leven en a.s.r. schade.   
 
Philippe Taffin, CIO Aviva Frankrijk: ‘We zijn zeer tevreden over de samenwerking met a.s.r 
vermogensbeheer, één van de vooraanstaande spelers op de Nederlandse hypotheekmarkt. Deze 
samenwerking geeft ons directe toegang tot de markt, binnen een op maat gemaakte investeringsstructuur. 
Bovendien waarderen wij, als betrokken belegger, de toewijding van a.s.r. vermogensbeheer om 
duurzaamheid en milieuoverwegingen te integreren in hun kredietselectie enorm’.  
 
Jack Julicher, directievoorzitter a.s.r. vermogensbeheer: ‘We zijn blij dat we Aviva als launching investor 
mogen verwelkomen. Dit onderstreept het vertrouwen in de propositie van het nieuwe hypotheekfonds, dat bij 
uitstek ruimte biedt voor de opbouw van een eigen portefeuille en zich daarmee vooral richt op internationale 
investeerders. Met dit fonds verwachten wij, naast het bestaande ASR Hypotheekfonds dat inmiddels meer 
dan 5,7 miljard euro aan AUM heeft, een breder segment in de markt van hypotheken asset management te 
kunnen bedienen’.  
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Over a.s.r. vermogensbeheer 
a.s.r. vermogensbeheer, de nederlandse vermogensbeheerders, beheert ruim € 67 miljard. Wij zijn een nuchtere, 
Nederlandse vermogensbeheerder die duurzaam beleggen hoog in het vaandel heeft staan. Klanten van a.s.r. 
vermogensbeheer zijn onder meer pensioenfondsen,  verzekeraars, vermogensfondsen, onderwijsinstellingen 
en overheden. Dagelijks werken wij met hen samen aan een verantwoord rendement. Een rendement dat bijdraagt aan 
hun doelstellingen. a.s.r. vermogensbeheer is onderdeel van ASR Nederland N.V. Kijk voor meer informatie op 
www.asrvermogensbeheer.nl. 
 

                                                           
1 Peildatum september 2020.  
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Disclaimer 
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles 
and businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully. 
 
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is 
possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may 
also be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that 
was available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information 
could entail certain risks and uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made 
by ASR Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. ASR 
Nederland does not accept liability for any damages resulting from this press release in case the information in this press 
release is incorrect or incomplete. 
 

 


