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Onder verwijzing naar de advertentie gepubliceerd in de Trouw van 18 februari 2009 tot oproeping van de 
vergaderingen van participanten in de Levob Fondsen en de advertentie gepubliceerd in Trouw van 13 maart 
2009, in welke laatste onder meer bekend is gemaakt dat op 11 maart 2009 de vergaderingen van 
participanten van de Levob Fondsen hebben besloten tot opheffing en vereffening van de respectievelijke 
Levob Fondsen, waarbij de uitkering anders dan in geld geschiedt (de “Samenvoeging”), maken de beheerder 
en de bewaarders van de Levob Fondsen bekend dat, conform de beschrijving in de advertenties van 18 
februari 2009 respectievelijk 13 maart 2009 en de beschrijving in het Informatiememorandum van 18 februari 
2009, de Samenvoeging van de Levob Fondsen op 13 juni 2009 is geëffectueerd. 
 
De ruilverhouding voor de effectuering van de Samenvoeging is vastgesteld op basis van de intrinsieke 
waarde van de Levob Fondsen op 12 juni 2009, uitgaande van de slotkoersen van 11 juni 2009. De intrinsieke 
waarde is door de beheerder van de Levob Fondsen vastgesteld en gecontroleerd door een externe 
deskundige. De ruilverhouding is bekendgemaakt op de website www.achmeabeleggingsfondsen.nl.  
 
Deze publicatie geldt als een bekendmaking van de effectuering van de wijziging van de voorwaarden van 
beheer en bewaring tussen de Levob Fondsen en de participanten, welke wijziging niet eerder dan drie 
maanden na de bekendmaking van de Samenvoeging op 13 maart 2009 heeft plaatsgevonden en gedurende 
welke drie maanden participanten onder ongewijzigde voorwaarden konden uittreden. 
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