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1. Algemene gegevens 
 
Beheerder Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie gevormd wordt door: 

• Mr. Drs. R.J. Hof Directievoorzitter (tot 01-09-2008) 
• Drs. R. Becker MBA Directievoorzitter (vanaf 01-09-2008) 
• Drs. J.J.P.M. van Benthem Financieel directeur  (tot 01-09-2008) 
• P.W. van den Bosch MBA RB  Operationeel directeur  (tot 01-01-2009) 
• J.J.M.M. Vervuurt RA RC Financieel directeur (vanaf 01-09-2008) 
 
 
Raad van Commissarissen: 
• Drs. E.A.J. van de Merwe* (voorzitter)  
• Drs. A.A. Lugtigheid  
• Drs. G. van Olphen RA  
• Dr. R.T. Wijmenga* (tot 1-7-2008) 
• Mr. T.C.A.M. van Rijckevorsel* (vanaf 1-7-2008) 
• Ir. J.B.J.M. Molenaar (vanaf 1-10-2008) 
* Lid van het Audit Committee. 
 

 
 

Kantooradres: 
Molenwerf 2-8 
1014 AG Amsterdam 

   Postbus 59011 
   1040 KA Amsterdam    
   K.v.K. 8062738 
       
 
 Bewaarder Achmea Bewaarder LVB AEX+ Fonds B.V. 
    Het bestuur van deze bewaarder wordt gevormd door: 

• Mr. M.P. Brandt  
• Drs. G.J.N. Melse  
 

 
Raad van Toezicht Achmea Holding N.V. 
 
 
Accountant KPMG Accountants N.V. 
 Burgemeester Rijnderslaan 10-20 
 1185 MC Amstelveen 
 
 
Depotbank BNY Mellon Asset Servicing B.V. 
 Strawinskylaan 337 
 1077 XX Amsterdam 
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Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) 
 
2. Profiel Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) 
 
Structuur 
Het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) is een Fonds voor gemene rekening dat voor rekening en 
risico van de participanten het vermogen grotendeels belegt in effecten genoteerd op de 
binnenlandse effectenbeurs, alsmede daarvan afgeleide producten, waaronder al dan niet ter beurze 
genoteerde aandelenindexopties en -futures alsmede converteerbare obligaties, teneinde de 
participanten in de opbrengsten te doen delen.  
 
Het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) heeft een (semi-) open-end karakter. Dat wil zeggen dat bij 
het beleggingsfonds een doorlopende uitgifte en inname van participaties plaatsvindt, behoudens 
bijzondere omstandigheden als in het prospectus van het Fonds omschreven.  
 
Het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) is in beginsel te allen tijde bereid tot uitgifte dan wel inkoop 
van participaties. Indien de beheerder van mening is dat door de uitgifte dan wel inkoop van 
participaties: (I) het Fonds niet aan een of meer van de criteria voor een fiscale beleggingsinstelling 
zou voldoen, (II) in strijd zou worden gehandeld met enige wettelijke bepaling of het 
beleggingsbeleid, of (III) de belangen van bestaande participanten zouden worden geschaad, vindt 
geen uitgifte of inkoop plaats. 
Voor andere bijzondere omstandigheden waaronder inkoop van participaties kan worden opgeschort, 
wordt verwezen naar artikel 10 lid 6 van de Voorwaarden. 
 
Uitgifte en inkoop van aandelen 
Beleggers worden in de gelegenheid gesteld aan- en verkopen te verrichten via de Levob 
Beleggingsrekening. Wanneer participaties worden gekocht , dan geschiedt dit tegen een 
aankoopkoers (afgiftekoers) die gelijk is aan de dan geldende intrinsieke waarde per participatie, 
vermeerderd met de voor dit Fonds vastgestelde opslag. Wanneer participaties worden verkocht, 
dan geschiedt dit tegen een verkoopkoers die gelijk is aan de dan geldende intrinsieke waarde per 
participatie, verminderd met de voor dit Fonds vastgestelde afslag; beide zoals vastgelegd in het 
prospectus. 
 
Fiscale positie 
Het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) is een Fonds voor gemene rekening dat zich thans kwalificeert 
als Fiscale Beleggings Instelling in de zin van artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting 1969. 
Dit betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, het Fonds geen 
vennootschapsbelasting verschuldigd is. Op grond van één van deze voorwaarden dient het Fonds 
het fiscale resultaat, voor zover het op grond van de wettelijke bepalingen gehouden is dit in de 
vorm van dividend uit te keren, niet later dan in de achtste maand na afloop van het boekjaar aan 
haar participanten en houders van bewijzen van deelgerechtigheid ter beschikking te stellen. 
Volledigheidshalve zij erop gewezen dat gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten fiscaal 
gezien zullen worden toegevoegd aan de herbeleggingsreserve en dientengevolge niet voor uitdeling 
in de vorm van dividend in aanmerking komen. 
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3. Verslag van de beheerder 
 
Algemeen 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan per 31 december 2008 van het Levob AEX+ Fonds (in 
liquidatie).  
 
Op 8 september 2006 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een vergunning van de 
Autoriteit Financiële Markten verkregen conform artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht, 
zodat artikel 401 Boek 2 Titel 9 Burgerlijk Wetboek voor het Fonds van toepassing is. 
 
AO/IC 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die 
voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht 
financiële ondernemingen (Bgfo). 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende 
aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen 
gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van 
de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals 
opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond 
hiervan verklaart de beheerder voor het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) te beschikken over een 
beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de eisen van 
het Bgfo. 
Ook heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet 
effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Achmea Beleggingsfondsen Beheer 
B.V. verklaart met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende 2008 
effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) is vermogensgroei per participatie in de 
vorm van koersresultaat en dividenden, waarbij de rendementsverwachting en het risico in 
overeenstemming zijn met die van een gespreide portefeuille in Nederlandse aandelen. 
 
Stemgedrag 
De beheerder van het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) zal conform het prospectus geen 
stemrechten op aandelen in andere ondernemingen uitoefenen, tenzij in geval van uitzonderlijke 
omstandigheden waarin de participanten daardoor zouden worden benadeeld. 
 
Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar 
Het vermogen van het Fonds is gedurende de verslagperiode afgenomen tot EUR 46,8 miljoen 
(2007: EUR 90,9 miljoen). Over het verslagjaar 2008 heeft het Fonds een resultaat geboekt van 
EUR -46,4 miljoen (2007: EUR 6,1 miljoen). De netto vermogenswaarde per aandeel van het Fonds 
bedroeg ultimo 2008 EUR 10,00 (2007: EUR 20,64) hetgeen ten opzichte van 31 december 2007 
een rendement van -50,37% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Fonds heeft over 
dezelfde periode een rendement van -52,32% gerealiseerd. 
 
Beleggingsresultaten  
Het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) belegt in ondernemingen die genoteerd zijn aan de 
Amsterdamse Effectenbeurs. 
 
Het Fonds behaalde het afgelopen jaar in absolute zin een zeer teleurstellend resultaat met een 
koersdaling van rond de 50%. Het rendement was wel beter dan de AEX. Deze index is de 
benchmark waarmee het resultaat van het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) wordt vergeleken.  
Het beleid in 2008 was gericht op ondernemingen met een sterke balans en een stabiele cashflow, 
gecombineerd met een aantrekkelijke waardering. Bedrijven als KPN, Reed Elsevier en Wolters 
Kluwer voldoen aan deze criteria en hadden een belangrijke positieve bijdrage aan het relatieve 
resultaat. 
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De belangrijkste positieve bijdrage aan de performance ten opzichte van de benchmark kwam door 
een onderweging van het aandeel Fortis. De angst voor een zwakke kapitaalsbasis bleek terecht. 
Een deel van deze positieve bijdrage werd teniet gedaan door onderwogen posities in Unilever en 
Ahold. De koers van Ahold deed het uitstekend met een koersdaling van slechts 6%. 
 
Enhanced engagement 
Duurzaamheid wordt steeds meer een factor van betekenis in de beleggingsgemeenschap, zo ook bij 
het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie). Het engagementbeleid zal in de komende jaren verder worden 
uitgebouwd. Het engagement dat wordt nagestreefd, betekent dat er een brede aandelenportefeuille 
is, waarvan weinig bedrijven op voorhand worden uitgesloten. Wel worden de activiteiten die door 
de Nederlandse overheid gezien worden als controversieel (zoals clusterbommen en landmijnen) a 
priori uitgesloten van de beleggingsportefeuille. 
Met bedrijven die in de portefeuille zijn opgenomen wordt de dialoog aangegaan. Als aandeelhouder 
is het mogelijk enige gedragsverandering in de bedrijfsvoering te bewerkstelligen. In 2008 heeft een 
drietal thema’s centraal gestaan: mensenrechten, dierproeven en klimaatverandering (CO2 emissie). 
 
Directiewisselingen 
Gedurende het verslagjaar is een aantal mutaties opgetreden in het bestuur van de statutaire 
bestuurder, Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.. Deze zijn een rechtstreeks gevolg van 
wijzigingen binnen de aansturing van de hypothecaire en retailbancaire activiteiten binnen Achmea. 
De heren Hof, Van Benthem en Van den Bosch zijn in de loop van 2008 teruggetreden als 
bestuursleden. Hun taken zijn overgenomen door de heren Becker en Vervuurt. 
 
Vooruitzicht algemeen 
Levob is sinds juli 2004 onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep bestaan 
verschillende beleggingsfondsen, die veelal onderling vergelijkbaar zijn. Door de beleggingsfondsen 
met een overlap in beleggingsbeleid samen te voegen, vereenvoudigt de structuur van de Achmea-
fondsen sterk. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. en de bewaarder hebben voorgesteld het 
Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) te ontbinden. Op de participantenvergadering van 11 maart 2009 
is met instemming van de Raad van Toezicht van het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) besloten tot 
de voorgenomen ontbinding, welke naar verwachting geëffectueerd zal worden op of omstreeks 13 
juni 2009. De vereffening van het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) geschiedt anders dan in geld 
door inbreng van het vermogen van het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie), waaronder de door het 
Fonds gehouden beleggingsportefeuille, waartoe de participanten in het desbetreffende Levob 
Fonds, met uitzondering van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. (“AP&L”) en/of het 
Fonds voor Gemene Rekening Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen (“Achmea UL”), toe 
gerechtigd zijn, op aandelen in Achmea Beleggingsfondsen N.V. van de hierna vermelde serie tegen 
uitgifte aan de hiervoor bedoelde participanten van aandelen van die serie: Levob AEX+ Fonds (in 
liquidatie): subfonds Achmea Nederland Aandelenfonds, serie 1, en waarbij het vermogen van de 
Levob Fondsen dat is toe te rekenen aan de door AP&L en/of Achmea UL gehouden participaties in 
de Levob Fondsen zal niet worden overgedragen aan Achmea Beleggingsfondsen N.V., maar aan het 
fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen (“Achmea UL”) tegen uitgifte 
van participaties van bepaalde series in Achmea UL. De advertentie van 18 februari 2009 tot 
oproeping van de participantenvergadering, alsmede de advertentie van 13 maart 2009 van de 
bekendmaking van de opheffing van het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie), zijn geplaatst in het 
landelijk dagblad Trouw en zijn te downloaden op de website www.achmeabeleggingsfondsen.nl 
van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., evenals het daartoe opgestelde 
Informatiememorandum van 18 februari 2009. 
 
Risico's bij het deelnemen in beleggingsfondsen 
Beleggen impliceert het aangaan van transacties in financiële instrumenten. Aan het beleggen in het 
onderhavige fonds en derhalve aan het gebruik van financiële instrumenten zijn zowel kansen als 
ook risico's verbonden. Het beheersen van risico's die met beleggen zijn verbonden moet altijd in 
samenhang worden gezien met de kansen, zoals die tot uitdrukking komen in het rendement. 
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Risicomanagement is daarom niet zozeer het zoveel mogelijk inperken van risico's als wel het 
streven naar een optimale verhouding tussen rendement en risico binnen acceptabele limieten. 
Onderstaande opsomming bevat een aantal van de belangrijkste risico's die zich voordoen bij 
daadwerkelijke transacties in financiële instrumenten zoals die worden uitgevoerd in het Fonds.  
De belangrijkste risicocategorieën, verbonden met transacties in financiële instrumenten, zijn: 
 
Koersrisico 
De waarde van beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt 
belegd. Het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) beheerst het koersrisico door middel van diversificatie 
van de beleggingsportefeuille van het Fonds. Voor de opbouw van de portefeuille van het Fonds 
verwijzen wij naar de beleggingenspecificatie in hoofdstuk 7. 
 
Kredietrisico 
Dit risico wordt ook wel aangeduid als debiteurenrisico. De waarde van beleggingen wordt beïnvloed 
door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van desbetreffende 
uitgevende instellingen, de debiteuren. Het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) kent een zeer laag 
risico op kortlopende vorderingen als gevolg van verkooptransacties en nog te ontvangen 
dividenden. Dit risico is zeer laag omdat de onderliggende activa slechts worden geleverd tegen 
gelijktijdige ontvangst van het transactiebedrag.  
 
Liquiditeitsrisico 
Het is mogelijk dat een positie, bijvoorbeeld als gevolg van het niet tijdig kunnen uitvoeren van een 
transactie, niet tegen een redelijke koers kan worden geliquideerd. De mate van verhandelbaarheid 
van de effecten is van invloed op de hoogte van de feitelijke aankoop- en verkoopkoersen. Ter 
beperking van de verhandelbaarheidrisico´s wordt door het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) 
voornamelijk belegd in goed verhandelbare, beursgenoteerde effecten. 
 
Valutarisico 
De waarde van beleggingen in aandelen wordt beïnvloed door de ontwikkelingen van de valuta-
koersen waarin de betreffende beleggingen luiden, voor zover deze niet de euro betreffen. Het Levob 
AEX+ Fonds (in liquidatie) loopt een indirect valutarisico door de beleggingen in bedrijven waarvan 
de resultaten beïnvloed worden door vreemde valuta ontwikkelingen.  
 
Bewaarrisico 
Door insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer of onder waarnemer 
kan verlies op in bewaring gegeven activa optreden. Dit risico wordt beperkt door het bewaren 
uitsluitend door gerenommeerde partijen te laten uitvoeren. De bewaring van stukken wordt 
uitgevoerd door  BNY Mellon Asset Servicing B.V..  
 
Risicobeheer 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., de beheerder van het Fonds, bewaakt dat het Fonds in het 
algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder voortdurend blijft voldoen aan de 
randvoorwaarden zoals die in het prospectus zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de 
meer fondsspecifieke interne uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer gesteld ten 
aanzien van de mate van spreiding van de portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren, de 
kwaliteit van marktpartijen waarmede zaken worden gedaan en de liquiditeit van de beleggingen. 
Zo zal een brede en goede spreiding van de beleggingen naar verwachting een dempend effect 
hebben op onderkende prijsrisico's, terwijl selectie op kredietwaardigheidniveau en limietbewaking 
de mogelijkheid scheppen om kredietrisico's te beheersen. Liquiditeitsrisico's kunnen worden 
beperkt door hoofdzakelijk in courante, beursgenoteerde effecten te beleggen. Door gebruik te 
maken van afgeleide financiële instrumenten is het mogelijk om prijsrisico's zoals valuta- en 
renterisico's af te dekken of te sturen. Tevens bieden deze instrumenten mogelijkheden tot efficiënt 
portefeuillebeheer bijvoorbeeld bij anticipatie op in- en uitstroom. Bij het gebruik van derivaten wordt 
ervoor zorg gedragen dat de market exposure van de portefeuille in lijn is met hetgeen bereikt zou 
kunnen worden zonder gebruik te maken van derivaten. Daarnaast zullen derivaten zodanig worden 
gebruikt dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsrestricties blijft. 
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Terugblik economie 2008 
Het jaar 2008 werd volledig gedomineerd door de kredietcrisis. Deze crisis ontwikkelde zich via 
dalende huizenprijzen in de VS, wanbetalers op hypotheekleningen en grote koersdalingen op 
kredietderivaten naar faillissementen in het bankwezen en een vertrouwenscrisis tussen banken 
onderling. Hoewel het veel kleinere Bear Stearns nog van de ondergang werd gered, bleek het toch 
mogelijk dat een grote financiële instelling om kon vallen, zoals het geval was bij  het faillissement 
van de investmentbank Lehman Brothers. Hierdoor escaleerde de vertrouwenscrisis verder. De 
kredietverlening tussen banken onderling droogde op en het renteverschil tussen staats- en 
bedrijfsobligaties, de credit spread, steeg naar een niveau dat sinds de crisis van de jaren 30 uit de 
vorige eeuw niet meer was voorgekomen. Banken, verzekeraars en ook partijen als hedge funds 
leden hierdoor grote verliezen en werden gedwongen om te saneren. Omdat de liquiditeit in markten 
volledig wegviel en een normale herfinanciering niet meer mogelijk was kon schuldsanering alleen 
worden bereikt via een geforceerde verkoop van bezittingen en beleggingen. Een grote verkoopdruk 
op markten met enorme prijsdalingen was het gevolg. Valuta’s waarin veel was geleend, zoals de 
dollar en de yen, stegen sterk. Aandelenbeurzen verloren meer dan 40% van hun waarde. De 
kapitaalmarktrente daalde sterk door een vlucht naar veiligheid.  
 
Aanvankelijk werden door de overheden nog geen ingrijpende maatregelen genomen. 
Beleidsveranderingen, zoals het troubled asset relief program (TARP) in de VS, werden uitgesteld. 
Uiteindelijk verlaagden centrale banken de rente fors, in de VS bijvoorbeeld tot praktisch 0%, 
werden diverse spaartegoeden door de overheden gegarandeerd, diverse illiquide schulden van 
banken overgenomen door centrale banken, complete banken genationaliseerd, werden er 
wereldwijd belastingverlagingen van enkele procenten van het BNP aangekondigd en werd 
staatssteun gegeven aan banken. 
 
Als gevolg van de conjunctuurcyclus, maar versterkt door de crisis op de financiële markten, 
daalde in 2008 het vertrouwen van zowel producenten als consumenten wereldwijd naar zeer lage 
niveaus. Naast deze ontwikkelingen, was de sterk opgelopen olieprijs een van de oorzaken voor 
de sterke teruggang in de wereldeconomie. Door de wegvallende vraag naar olie daalde de 
olieprijs van $ 150 per vat (begin 2008) tot $ 40 (eind 2008). Direct gevolg hiervan was, dat de 
inflatieverwachtingen sterk daalden.  De sterk teruggevallen economische groei, die inmiddels een 
periode van recessie heeft ingeluid, gecombineerd met de deflatoire monetaire ontwikkeling, 
vraagt thans om een actief monetair en fiscaal ingrijpen van de kant van de overheden in de 
diverse landen.  Krachtige, gecombineerde, maatregelen van nationale overheden zullen 
noodzakelijk zijn, om de economische groei te stimuleren. 
 
Financiële markten in 2008 
Aandelenmarkten 
Het beursjaar kende voor aandelen in 2008 een heel slecht jaar; de wereldwijde index leverde 37% 
in (in euro’s). Het jaar kende een slechte start. In januari kreeg de kredietcrisis een nieuw vervolg 
toen bleek dat grote Amerikaanse verzekeraars van hypotheekleningen mogelijk insolvabel zouden 
zijn. De angst voor een mogelijk domino-effect zorgde voor zeer scherpe koersdalingen. In april 
volgde een rally van de wereldwijde aandelenmarkten na acties van de Amerikaanse Centrale Bank 
(Fed) om het vertrouwen in het financiële systeem te herstellen en de markten te stabiliseren. Dit 
alles na de ineenstorting van de grote Amerikaanse bank Bear Stearns.  
De crisis in het wereldwijde financiële systeem bereikte in de tweede helft van 2008 een 
hoogtepunt , nadat in september Lehman Brothers bankroet ging. Eerder al werden de grootste 
Amerikaanse hypotheekspelers Freddie Mac en Fannie Mae gered door de overheid. Het gebrek aan 
vertrouwen tussen banken onderling zorgde voor een sneeuwbaleffect en leidde tot 
liquiditeitsproblemen bij vele banken. Het laatste redmiddel, in de vorm van staatssteun, werd 
veelvuldig aangewend. De vertrouwenscrisis bij banken leidde tot het vrijwel volledig dichtdraaien 
van de kredietkraan. Het effect op de reële economie werd pijnlijk zichtbaar in het laatste kwartaal. 
De wereldwijde handel kwam abrupt tot stilstand en veel bedrijven waren genoodzaakt de productie 
fors te verlagen en te snoeien in de kosten. 
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Vooruitzichten  
De wereldwijde economische crisis, die in 2007 als een probleem op de Amerikaanse huizenmarkt 
begon, heeft in 2008 niet alleen de financiële sector, maar ook de overige segmenten van de 
wereldeconomie geïnfecteerd. De verwachtingen die er thans, begin 2009, over de ontwikkeling van de 
wereldeconomie bestaan zijn niet bemoedigend. Voorspellingen over de ontwikkeling van de financiële 
markten zijn zeer onzeker. Om deze reden is het niet verantwoord daarover een uitspraak te doen.  
 
Voor de aandelenportefeuilles zal met betrekking tot het actieve beheer een prudent beleid worden 
gevoerd. 
 
Amsterdam, 1 april 2009 
De beheerder: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
 
 
 
 
 
 
KERNCIJFERS 
(bedragen in euro’s) 
  2008 2007 2006 2005 2004 
Beleggingsresultaat: 1) -50,37% 6,92% 14,88% 30,86% 7,6% 
Waarvan uit  inkomsten  4,05% 3,32% 3,50% 4,01% 3,1% 
 waardeverandering  -53,46% 4,80% 12,64% 28,22% 5,8% 
 kosten  -0,96% -1,20% -1,26% -1,37% -1,3% 
Benchmark AEX  -52,32% 4,12% 13,41% 25,48% -7,6% 
 
1) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per 01-01-2008, heeft betrekking op de 

periode van 01-01-2008 t/m 31-12-2008. 

 
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. 
 
Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark:  
AEX  : Amsterdam Exchanges Price index 
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LEVOB AEX+ FONDS (IN LIQUIDATIE) 
BALANS per 31 december (voor winstbestemming) 
 
(in duizenden euro´s)           
  2008    2007   
ACTIVA           

           
Beleggingen           
Aandelen 46.985     87.859     

   46.985     87.859   
Vorderingen            
Overige vorderingen 378     1.529     

   378     1.529   
           

Liquide middelen   -     1.490   
           
           
Totaal   47.363     90.878   
           
PASSIVA           
           
Eigen vermogen           
Gestort en opgevraagd kapitaal 89.327     84.853     
Cumulatief resultaat  3.943     103 -    
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar 46.440 -    6.128     
   46.830     90.878   
Kortlopende schulden           
Schulden aan kredietinstellingen 533     -     
   533     -   

           
Totaal   47.363     90.878   
           
WINST- en VERLIESREKENING over de periode 
1 januari t/m 31 december           
(in duizenden euro´s)           
 2008   2007   
BATEN           

           
Opbrengst beleggingen 3.726     2.922     
Gerealiseerde waardeverandering van 7.880 -    9.371     
beleggingen           
Niet gerealiseerde waardeverandering 41.408 -    5.118 -    
van beleggingen           
Overige bedrijfsopbrengsten 11     15     
Totaal bedrijfsopbrengsten   45.551 -    7.190   

           
LASTEN           
            
Beheerskosten en rentelasten 806     969     
Bewaarloon 60     73     
Overige bedrijfslasten 23     20     
Totaal bedrijfslasten   889     1.062   
           
Netto resultaat   46.440 -    6.128   
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LEVOB AEX+ FONDS (IN LIQUIDATIE) 
KASSTROOMOVERZICHT over de periode 
1 januari t/m 31 december           
(in duizenden euro´s)           
 2008   2007   
           
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten           
Netto resultaat 46.440 -    6.128     
Gerealiseerde waardeverandering van 7.880     9.371 -    
beleggingen           
Niet gerealiseerde waardeverandering 41.408     5.118     
van beleggingen           
Aankopen van beleggingen 29.011 -    43.650 -    
Verkopen van beleggingen 20.597     43.578     
Mutaties vorderingen 1.151     349 -    
Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten   4.415 -    1.454   
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten           
Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen 6.698     4.401     
Betaald bij inkoop eigen aandelen 2.224 -    1.278 -    
Uitgekeerd dividend 2.082 -    1.628 -    
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten   2.392     1.495   
           
Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen   2.023 -    2.949   
           
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode   1.490     1.459 -  
           
Totaal geldmiddelen eind van de    533 -    1.490   
verslagperiode           

           
 
Voor de waarderingsgrondslagen van het kasstroomoverzicht verwijzen wij naar de grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in dit hoofdstuk. 
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Levob AEX+ Fonds (in liquidatie)  
Toelichting algemeen 
 
Het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) is een Fonds voor gemene rekening en is een beleggingsfonds 
als bedoeld in de Wft. Het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) bestaat sinds 1 juli 1999. Het aan- of 
verkopen van participaties kan ondermeer plaatsvinden via de Stichting Levob Beleggingsrekening. 
Het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) heeft een (semi-) open-end karakter. Dat wil zeggen dat bij 
het beleggingsfonds een doorlopende uitgifte en inname van participaties plaatsvindt, behoudens 
bijzondere omstandigheden als in het prospectus van het Fonds omschreven, onder andere indien 
het Fonds door de inkoop niet meer aan een of meer van de criteria voor het hebben van de status 
van Fiscale Beleggingsinstelling zou voldoen. Op 8 september 2006 heeft Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V. een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten verkregen 
conform artikel 2:65 van de Wft. Het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) valt onder deze vergunning 
en staat derhalve onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).  
 
Op de participantenvergadering van 11 maart 2009 is met instemming van de Raad van Toezicht 
van het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) besloten tot de voorgenomen ontbinding, welke naar 
verwachting geëffectueerd zal worden op of omstreeks 13 juni 2009.  
De vereffening van het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) geschiedt anders dan in geld door inbreng 
van het vermogen van het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) op aandelen in Achmea 
Beleggingsfondsen N.V.. 
Het vermogen van de Levob Fondsen dat is toe te rekenen aan de door AP&L en/of Achmea UL 
gehouden participaties in de Levob Fondsen zal niet worden overgedragen aan Achmea 
Beleggingsfondsen N.V., maar aan het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked 
Beleggingsfondsen (“Achmea UL”). De vereffening zal geen (negatieve) invloed hebben op het 
vermogen en resultaat van het fonds. 
 
De bewaarder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Achmea Bewaarder LVB 
AEX+ Fonds (K.v.K. 34208287), is bewaarder van het vermogen van het Levob AEX+ Fonds (in 
liquidatie) en is een bewaarder als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. De bewaring van 
financiële instrumenten vindt plaats op een ten name van Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) 
geopende custody account bij BNY Mellon Asset Servicing B.V.. 
 
De Voorwaarden van Beheer en Bewaring zijn laatstelijk gewijzigd op 1 juli 2007. 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het vermogensbeheer en een deel van de 
administratie van het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) uitbesteed aan F & C Netherlands B.V., die 
op haar beurt de administratieve taken heeft uitbesteed aan BNY Mellon Asset Servicing B.V.. De 
kosten verbonden aan deze diensten worden deels in rekening gebracht aan Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V., welke deze kosten doorbelast aan het Fonds. 
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
Algemeen 
Dit jaarverslag is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor 
beleggingsinstellingen uit Titel 9 BW 2, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen opgenomen in 
duizenden euro´s en worden in de balans opgenomen posten gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. 
 
Vreemde valuta 
Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op 
balansdatum. Baten en lasten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de transactiekoers. 
Koersresultaten (gerealiseerd en ongerealiseerd) op vreemde valuta worden in de resultatenrekening 
verantwoord. 
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Beleggingen  
De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum. Waardeveranderingen in 
de portefeuille worden als gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 
in de winst - en verliesrekening verantwoord. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden 
opgenomen in de kostprijs en als gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat 
gebracht. 
 
Overige activa en passiva 
Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; de vorderingen, voor 
zover nodig, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Activa en passiva in vreemde 
valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers.  
 
Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in het verslagjaar 
gedeclareerde dividenden, interest, opbrengst uit verbruikleen effecten, koersresultaten en 
valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals beheerloon. Baten en lasten worden toegerekend aan 
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
 
Total expense ratio 
De total expense ratio omvat alle kosten die in een jaar ten laste van het Fonds zijn gebracht 
exclusief de kosten van effectentransacties en interestkosten. De total expense ratio is berekend 
door de totale kosten in het Fonds over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke 
waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is verkregen door de bedragen per 31-12-2007 x 0,5, 
31-03-2008, 30-06-2008, 30-09-2008 en 31-12-2008 x 0,5 bij elkaar op te tellen en vervolgens te 
delen door het aantal waarnemingen. 
 
Turnover ratio 
De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het 
gemiddeld eigen vermogen van het fonds en is een maatstaf voor de mate van een actief of minder 
actief beleggingsbeleid. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald 
door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de 
plaatsingen en opnames van eigen aandelen. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van 
de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen welke op identieke 
wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense ratio.
 
Fiscale positie 
Het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) is een Fonds voor gemene rekening dat zich thans kwalificeert 
als Fiscale Beleggings Instelling in de zin van artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting 1969. 
Dit betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, het Fonds geen 
vennootschapsbelasting verschuldigd is. Op grond van één van deze voorwaarden dient het Fonds 
het fiscale resultaat, voor zover het op grond van de wettelijke bepalingen gehouden is dit in de 
vorm van dividend uit te keren, niet later dan in de achtste maand na afloop van het boekjaar aan 
haar participanten en houders van bewijzen van deelgerechtigheid ter beschikking te stellen. 
Volledigheidshalve zij erop gewezen dat gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten fiscaal 
gezien zullen worden toegevoegd aan de herbeleggingsreserve en dientengevolge niet voor uitdeling 
in de vorm van dividend in aanmerking komen.  
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde ´indirecte methode´, waarbij 
onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide 
middelen worden aangemerkt de kasmiddelen. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het 
resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten 
zijn, alsmede voor mutaties in de beleggingenportefeuille en de vlottende activa en passiva. De 
mutaties in het geplaatste kapitaal, betaalde bedragen bij inkoop eigen aandelen en 
dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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Verdeling per sector 31-12-2008

Levob AEX+ Fonds (in liquidatie)  
Toelichting op de balans 
 
Beleggingen 
Deze betreffen beleggingen in (certificaten van) aandelen in beursgenoteerde ondernemingen.  
Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Stand begin boekjaar 87.859  83.534 
Aankopen 29.011  43.650 
Verkopen -20.597  -43.578 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeverandering -49.288  4.253 
van beleggingen    
Stand  46.985  87.859 
 
De omloopsnelheid van de beleggingen bedroeg in 2008 53,27% (2007: 90,75 %). 
Binnen de portefeuille werd een terughoudend beleid gevoerd bij de aan- en verkoop van effecten. Voor 
uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling in dit hoofdstuk. 
 
De onderverdeling per sector is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Energie  11.581  16.086 
Nijverheid en Industrie  3.159  7.910 
Consumptiegoederen  4.087  7.908 
Telecommunicatie  4.551  3.484 
Zakelijke dienstverlening  6.215  7.880 
Handel  1.239  2.521 
Bank- en verzekeringswezen  3.735  18.078 
Farmacie 1.560  2.625 
Basisindustrie 3.204  6.354 
Duurzame consumptiegoederen 4.108  8.307 
Kapitaalgoederen  3.546  6.706 
Totaal  46.985  87.859 

Overige vorderingen 
De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Te vorderen dividendbelasting 378  1.529 
Totaal vorderingen 378  1.529 
 
Liquide middelen 
Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn.

Verdeling per sector 31-12-2007Energie 

Nijverheid en Industrie 

Consumptiegoederen 

Telecommunicatie 

Zakelijke dienstverlening 

Handel 
Bank- en verzekeringswezen 

Farmacie

Basisindustrie

Duurzame consumptiegoederen

Kapitaalgoederen
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Eigen vermogen 
 
Participaties 
Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit 4.682.326 participaties.  
Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Stand begin boekjaar 4.401.981  4.253.658 
Geplaatste participaties gedurende de verslagperiode 423.554  209.717 
Ingenomen participaties gedurende de verslagperiode -143.209  -61.394 
Totaal geplaatste participaties  4.682.326  4.401.981 
 
Gestort en opgevraagd kapitaal 
Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Stand begin boekjaar 84.853  81.730 
Geplaatst gedurende de verslagperiode 6.698  4.401 
Ingenomen gedurende de verslagperiode -2.224  -1.278 
Totaal gestort en opgevraagd kapitaal 89.327  84.853 
 
 
Cumulatief resultaat 
Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Stand begin boekjaar -103  -9.415 
Toevoeging resultaat 2007 respectievelijk 2006 6.128  10.940 
Uitgekeerd dividend -2.082  -1.628 
Stand  3.943  -103 
 
 
Schulden aan kredietinstelling 
Betreft direct opeisbare rekening-courant schuld bij de bank waarover een rentevergoeding dient te 
worden voldaan. 
 
 
 
 
Vergelijkend overzicht eigen vermogen 
(bedragen in euro´s) 

  31 december 
2008 

31 december 
2007 

31 december 
2006 

Eigen vermogen (x 1.000)  46.830 90.878 83.255 
Aantal uitstaande aandelen  4.682.326 4.401.981 4.253.658 
Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 10,00 20,64 19,57 
 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van 

het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 
 
Opbrengst beleggingen 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Dividend  3.600  2.789 
Overige opbrengsten 126  133 
 3.726  2.922 
De overige opbrengsten betreffen voornamelijk renteresultaten uit rekening courant en heffingsrente 
belastingdienst . 
 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 
De aan-/verkoopkosten van beleggingen worden verwerkt als onderdeel van de verkrijgings-/ 
verkoopprijs van beleggingen. De aankoopkosten worden per de eerstvolgende beursdag opgenomen in 
de niet gerealiseerde waardeverandering, de verkoopkosten worden de eerstvolgende beursdag 
verantwoord in de gerealiseerde waardeverandering.  
In de waardeverandering is een bedrag van EUR 66 (2007: EUR 95) aan transactiekosten opgenomen. 
 
Overige bedrijfsopbrengsten 
Deze betreffen voornamelijk transactievergoedingen. De op- of afslagen bedragen 0,10% (2007: 
0,25% tot 01-07-2007 en 0,10% vanaf 01-07-2007) van de netto vermogenswaarde bij in- en 
uittredingen, die ten gunste komen van het Fonds.  
 
Beheerloon 
Dit betreft een vergoeding van 1,08% (2007: 1,08%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze 
vergoeding is bestemd voor het vermogensbeheer en het beheer van het beleggingsfonds. Deze post 
wordt maandelijks afgerekend.  
 
Bewaarloon 
Dit betreft een vergoeding van 0,08% (2007: 0,08%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze 
vergoeding is bestemd voor Achmea Bewaarder LVB AEX+ Fonds B.V. voor het optreden als 
bewaarder van het beleggingsfonds voor gemene rekening in de zin van de Wet op het financieel 
toezicht, daaronder mede begrepen het ten eigen name maar voor rekening en risico van het 
beleggingsfonds bewaren van de fondswaarden, met inbegrip van liquide middelen. Ook worden hier de 
kosten welke de custodian in rekening brengt, verantwoord. 
 
Overige bedrijfslasten 
De overige bedrijfslasten kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Accountantskosten Onderzoek van de jaarrekening 13  13 
Kosten toezicht AFM/DNB 6  6 
Diverse bedrijfslasten 4  1 
Totaal overige bedrijfslasten 23  20 
 
Diverse bedrijfslasten betreffen voornamelijk de kosten van drukwerk, advertentiekosten, externe 
adviseurs en bancaire provisies. 
 
De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en niet ten 
laste gebracht van het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie).  
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Over 2008 bedraagt de total expense ratio 1,23% (2007: 1,17%) en is opgebouwd uit de volgende 
componenten: 
 Werkelijke kosten Kosten volgens 

prospectus 
   
Beheerloon 1,12% 1,08% 
Externe kosten en overige kosten 0,03% variabel 
Bewaarloon 0,08% 0,08% 
   
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het vermogensbeheer uitbesteed aan F&C Netherlands 
B.V.. Deze kosten bedragen 0,17% ( 2007: 0,20%) van het gemiddeld uitstaand vermogen en zijn 
onder beheerkosten opgenomen in de resultatenrekening.  
  
 
Gelieerde partijen  
In gevolge artikel 124 lid 1 van het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (Bgfo) worden 
Achmea Holding N.V. en de groepsmaatschappijen van de Eureko/Achmea Groep, waaronder Achmea 
Pensioen- & Levensverzekeringen N.V., alsmede de Stichting Levob Beleggingsrekening, aangemerkt 
als gelieerde partijen van de beheerder en/of de bewaarder en dienen op grond hiervan de in het Bgfo 
genoemde transacties met deze partijen te worden vermeld. Van gelieerde partijen is sprake wanneer 
een partij beleidsbepalende invloed kan uitoefenen in een andere partij, danwel invloed van betekenis 
kan uitoefenen op het zakelijk en financieel beleid van de andere partij. Via de hiervoor genoemde 
partijen hebben in 2008 geen transacties plaatsgevonden met betrekking tot effecten, treasury, 
derivaten, bewaring van effecten, uitlenen van effecten en het voeren van administraties, zoals bedoeld 
in het Bgfo.  
 
De door het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) aan de beheerder betaalde vergoeding is marktconform. 
Uit de beheervergoeding worden onder andere de kosten betaald voor de diensten die de 
groepsmaatschappijen van de Eureko/Achmea Groep aan de beheerder verlenen, zoals onder andere 
voor personeel, facilitaire zaken en IT, een en ander op basis van marktconforme tarieven of 
beloningen.  
Gedurende 2008 heeft het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) doorlopend aandelen uitgegeven aan– 
en/of ingekocht van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. of de Stichting Levob 
Beleggingsrekening, welke uitgifte of inkoop plaatsvindt op basis van de daarvoor geldende 
voorwaarden van Beheer en Bewaring, zoals vermeld in het prospectus. Per 31 december 2008 
bedroeg het belang van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. 4.601.104 participaties en dat 
van de Stichting Levob Beleggingsrekening 81.222 participaties in het Levob AEX+ Fonds (in 
liquidatie). 
 
Personeel en bezoldiging 
Het Fonds heeft geen werknemers in dienst. De leden van de directie van Achmea Beleggingsfondsen 
Beheer B.V. ontvangen geen bezoldiging ten laste van het Fonds. 
 
 
 
Amsterdam, 1 april 2009 
De beheerder: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
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5. Overige gegevens 
 
Statutaire winstbestemming 
Conform artikel 14 van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van het Fonds wordt de winst 
conform het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 aan de 
participanten uitgekeerd. 
 
 
Voorgestelde winstbestemming 
Op de participaties zal dividend in contanten worden uitgekeerd. Het daarna resterende saldo zal aan de 
overige reserves worden toegevoegd. 
 
Dividendvoorstel 
Het door de Raad van Toezicht goedgekeurde voorstel is om over het afgelopen boekjaar van het 
betreffende fonds de volgende dividenden in contanten uit te keren: 
 
Dividend (in duizenden euro´s) 2.855 
Datum ex-dividend  15-04-2009 
Betaaldatum  27-04-2009 
 
 
Persoonlijke belangen van beheerder en bewaarder 
De leden van de directie van de beheerder en bewaarder hadden gedurende de verslagperiode het 
volgende persoonlijk belang in de beleggingen van het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie): 
 
Fonds Aantal aandelen 

per 31-12-2008 
Aantal aandelen 
per 31-12-2007 

Aegon - 48 
Ahold - 54 
ING - 45 
KPN  - 151 
Reed Elsevier - 51 
Royal Dutch Shell - 46 
TNT 24 24 
Unilever - 57 
 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na balansdatum. 
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Aan: de beheerder van het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) 
 
Accountantsverklaring 
 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de jaarrekening 2008 van Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) te Amsterdam bestaande uit de 
balans per 31 december 2008 en de winst-en-verliesrekening over 2008 met de toelichting gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur  

De beheerder van Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met Titel 9 
Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht , alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, 
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw 
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant  

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij 
verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te 
plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat.  

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk 
van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de 
risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de 
accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van 
vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen 
maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot 
doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit.  

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de beheerder van het 
fonds heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) per 31 december 2008 en van het resultaat over 2008 in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. 

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties  
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 
2:391 lid 4 BW. 

 

 

Amstelveen, 1 april 2009 

KPMG ACCOUNTANTS N.V. 

W.L.L. Paulissen RA 
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7. Beleggingenspecificaties 
(in duizenden euro´s) 
 
De specificatie van de beleggingen van het Levob AEX+ Fonds (in liquidatie) is als volgt: 
 
Beleggingen 2008: 
Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde 
        
Aegon Nv 703  Ing Groep Nv 2.846  Sbm Offshore Nv 275 

Ahold Nv 1.239  Kon. Bam Groep Nv 907  Tnt Nv 2.199 

Akzo Nobel 2.297  Kon. Dsm Nv 1.560  Tomtom 160 

Arcelor Mittal Steel 3.159  Kon. Kpn Nv 4.551  Unibal Rodamco 834 

ASMI 518  Philips Electronics 3.590  Unilever Nv 4.087 

Fortis 186  Reed Elsevier Nv 2.822  Unit 4 Agresso Nv 912 

Fugro 889  Royal Dutch Shell 10.692  Wolter Kluwer 2.558 

        

        
 
  
Ter vergelijking de beleggingen 2007: 
Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde 
        
Aegon Nv 2.027  Kon. Kpn Nv 3.484  Tele Atlas 2.007 

Ahold Nv 2.521  Kon. Bam Groep Nv 2.373  Tnt Nv 2.176 

Akzo Nobel 3.981  Kon. Dsm Nv 2.625  Tomtom 15 

Arcelor Mittal Steel 7.910  Philips Electronics 8.307  Unilever Nv 5.901 

ASML  1.627  Reed Elsevier Nv 4.070  Unit 4 Agresso Nv 2.251 

Fortis 4.399  Royal Dutch Shell 16.086  Wolter Kluwer 3.810 

Ing Groep Nv 11.651  Sbm Offshore Nv 636    
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1. Algemene gegevens 
 
Beheerder Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie gevormd wordt door: 

• Mr. Drs. R.J. Hof Directievoorzitter (tot 01-09-2008) 
• Drs. R. Becker MBA Directievoorzitter (vanaf 01-09-2008) 
• Drs. J.J.P.M. van Benthem Financieel directeur  (tot 01-09-2008) 
• P.W. van den Bosch MBA RB  Operationeel directeur  (tot 01-01-2009) 
• J.J.M.M. Vervuurt RA RC Financieel directeur (vanaf 01-09-2008) 
 
 
Raad van Commissarissen: 
• Drs. E.A.J. van de Merwe* (voorzitter)  
• Drs. A.A. Lugtigheid  
• Drs. G. van Olphen RA  
• Dr. R.T. Wijmenga* (tot 1-7-2008) 
• Mr. T.C.A.M. van Rijckevorsel* (vanaf 1-7-2008) 
• Ir. J.B.J.M. Molenaar (vanaf 1-10-2008) 
* Lid van het Audit Committee. 
 

 
 

Kantooradres: 
Molenwerf 2-8 
1014 AG Amsterdam 

   Postbus 59011 
   1040 KA Amsterdam    
   K.v.K. 8062738 
       
 
 Bewaarder Achmea Bewaarder LVB €uropees Aandelen Fonds B.V. 
    Het bestuur van deze bewaarder wordt gevormd door: 

• Mr. M.P. Brandt  
• Drs. G.J.N. Melse  
 

 
Raad van Toezicht Achmea Holding N.V. 
 
 
Accountant KPMG Accountants N.V. 
 Burgemeester Rijnderslaan 10-20 
 1185 MC Amstelveen 
 
 
Depotbank BNY Mellon Asset Servicing B.V. 
 Strawinskylaan 337 
 1077 XX Amsterdam 



 

4 Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie)    



 

 Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie)   5 

Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) 
 
2. Profiel Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie)  
 
Structuur 
Het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) is een Fonds voor gemene rekening dat voor 
rekening en risico van de participanten het vermogen grotendeels belegt in effecten genoteerd op de 
binnenlandse effectenbeurs, alsmede daarvan afgeleide producten, waaronder al dan niet ter beurze 
genoteerde aandelenindexopties en -futures alsmede converteerbare obligaties, teneinde de 
participanten in de opbrengsten te doen delen.  
 
Het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) heeft een (semi-) open-end karakter. Dat wil 
zeggen dat bij het beleggingsfonds een doorlopende uitgifte en inname van participaties plaatsvindt, 
behoudens bijzondere omstandigheden als in het prospectus van het Fonds omschreven.  
 
Het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) is in beginsel te allen tijde bereid tot uitgifte dan 
wel inkoop van participaties. Indien de beheerder van mening is dat door de uitgifte dan wel inkoop 
van participaties: (I ) het Fonds niet aan een of meer van de criteria voor een fiscale 
beleggingsinstelling zou voldoen, (II) in strijd zou worden gehandeld met enige wettelijke bepaling of 
het beleggingsbeleid, of (III) de belangen van bestaande participanten zouden worden geschaad, 
vindt geen uitgifte of inkoop plaats. 
Voor andere bijzondere omstandigheden waaronder inkoop van participaties kan worden opgeschort, 
wordt verwezen naar artikel 10 lid 6 van de Voorwaarden. 
 
Uitgifte en inkoop van aandelen 
Beleggers worden in de gelegenheid gesteld aan- en verkopen te verrichten via de Levob 
Beleggingsrekening. Wanneer participaties worden gekocht , dan geschiedt dit tegen een 
aankoopkoers (afgiftekoers) die gelijk is aan de dan geldende intrinsieke waarde per participatie, 
vermeerderd met de voor dit Fonds vastgestelde opslag. Wanneer participaties worden verkocht, 
dan geschiedt dit tegen een verkoopkoers die gelijk is aan de dan geldende intrinsieke waarde per 
participatie, verminderd met de voor dit Fonds vastgestelde afslag; beide zoals vastgelegd in het 
prospectus. 
 
Fiscale positie 
Het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) is een Fonds voor gemene rekening dat zich 
thans kwalificeert als Fiscale Beleggings Instelling in de zin van artikel 28 Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969. Dit betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, 
het Fonds geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. Op grond van één van deze voorwaarden 
dient het Fonds het fiscale resultaat, voor zover het op grond van de wettelijke bepalingen gehouden 
is dit in de vorm van dividend uit te keren, niet later dan in de achtste maand na afloop van het 
boekjaar aan haar participanten en houders van bewijzen van deelgerechtigheid ter beschikking te 
stellen. Volledigheidshalve zij erop gewezen dat gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten 
fiscaal gezien zullen worden toegevoegd aan de herbeleggingsreserve en dientengevolge niet voor 
uitdeling in de vorm van dividend in aanmerking komen
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3. Verslag van de beheerder 
 
Algemeen 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan per 31 december 2008 van het Levob €uropees Aandelen 
Fonds (in liquidatie).  
 
Op 8 september 2006 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een vergunning van de 
Autoriteit Financiële Markten verkregen conform artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht, 
zodat artikel 401 Boek 2 Titel 9 Burgerlijk Wetboek voor het Fonds van toepassing is. 
 
AO/IC 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die 
voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht 
financiële ondernemingen (Bgfo). 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende 
aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen 
gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van 
de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals 
opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond 
hiervan verklaart de beheerder voor het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) te 
beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet 
aan de eisen van het Bgfo. 
Ook heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet 
effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Achmea Beleggingsfondsen Beheer 
B.V. verklaart met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende 2008 
effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) is vermogensgroei per 
participatie in de vorm van koersresultaat en dividenden, waarbij de rendementsverwachting en het 
risico in overeenstemming zijn met die van een gespreide portefeuille Europese aandelen.  
 
Stembedrag 
De beheerder van het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) zal conform het prospectus 
geen stemrechten op aandelen in andere ondernemingen uitoefenen tenzij in geval van 
uitzonderlijke omstandigheden waarin de participanten daardoor zouden worden benadeeld. 
 
Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar 
Het vermogen van het Fonds is gedurende de verslagperiode afgenomen tot EUR 20,6 miljoen 
(2007: EUR 44,3 miljoen). Over het verslagjaar 2008 heeft het Fonds een resultaat geboekt van 
EUR -21,7 miljoen (2007: EUR 3,0 miljoen). De netto vermogenswaarde per aandeel van het Fonds 
bedroeg ultimo 2008 EUR 11,71 (2007: EUR 24,43) hetgeen ten opzichte van 31 december 2007 
een rendement van -50,96% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Fonds heeft over 
dezelfde periode een rendement van -44,78% gerealiseerd. 
 
Beleggingsresultaten  
Dit Fonds belegt zijn middelen primair in aandelen van ondernemingen die genoteerd zijn aan de 
Europese beurzen. 

Het absolute resultaat van het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) was het afgelopen 
jaar heel teleurstellend. De resultaten bleven achter bij de vergelijkbare index. De relatief slechte 
performance werd voor een groot gedeelte in de turbulente maanden september en oktober 
behaald. De specifieke keuze van aandelen was negatief voor de prestaties van het Fonds, vooral 
de selectie binnen de olie- en financiële sector was hier debet aan. Het Fonds had een 
onderweging in de grotere oliebedrijven met een sterke balans en een, voor vele beleggers, 
aantrekkelijke dividenduitkering. Volkswagen waar het fonds geen positie in had was het bedrijf 
met de grootste negatieve bijdragen. 
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Het aandeel steeg met honderden procenten toen door de overname van Porsche hedgefondsen 
gedwongen werden posities in te dekken terwijl er vrijwel geen stukken voorhanden waren. De 
beleggingen in de speciaal chemie onderneming Rhodia drukten ook het resultaat, de koers van dit 
aandeel daalde fors door de onzekerheid in de markten voor grondstoffen en valuta’s. In de 
financiële sector had het fonds te lijden onder zijn beleggingen in de gespecialiseerde Duitse 
vastgoedbank Hypo Real Estate en Aareal. De koers van het aandeel Bank of Cyprus stond in het 
tweede halfjaar onder druk wegens bezorgdheid over de exposure naar de opkomende markten. 
Zowel Aareal als Bank of Cypres liet echter operationeel goede resultaten zien. 
 
Enhanced engagement 
Duurzaamheid wordt steeds meer een factor van betekenis in de beleggingsgemeenschap, zo ook bij 
het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie). Het engagementbeleid zal in de komende jaren 
verder worden uitgebouwd. Het engagement dat wordt nagestreefd betekent dat er een brede 
aandelenportefeuille is, waarvan weinig bedrijven op voorhand worden uitgesloten. Wel worden de 
activiteiten die door de Nederlandse overheid gezien worden als controversieel (zoals clusterbommen 
en landmijnen) a priori uitgesloten van de beleggingsportefeuille. 
Met bedrijven die in de portefeuille zijn opgenomen wordt de dialoog aangegaan. Als aandeelhouder 
is het mogelijk enige gedragsverandering in de bedrijfsvoering te bewerkstelligen. In 2008 heeft een 
drietal thema’s centraal gestaan: mensenrechten, dierproeven en klimaatverandering (CO2 emissie). 
 
Directiewisselingen 
Gedurende het verslagjaar is een aantal mutaties opgetreden in het bestuur van de statutaire 
bestuurder, Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.. Deze zijn een rechtstreeks gevolg van 
wijzigingen binnen de aansturing van de hypothecaire en retailbancaire activiteiten binnen Achmea. 
De heren Hof, Van Benthem en Van den Bosch zijn in de loop van 2008 teruggetreden als 
bestuursleden. Hun taken zijn overgenomen door de heren Becker en Vervuurt. 
 
Vooruitzicht algemeen 
Levob is sinds juli 2004 onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep bestaan 
verschillende beleggingsfondsen, die veelal onderling vergelijkbaar zijn. Door de beleggingsfondsen 
met een overlap in beleggingsbeleid samen te voegen, vereenvoudigt de structuur van de Achmea-
fondsen sterk. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. en de bewaarder hebben voorgesteld het 
Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) te ontbinden. Op de participantenvergadering van 11 
maart 2009 is met instemming van de Raad van Toezicht van het Levob €uropees Aandelen Fonds 
(in liquidatie) besloten tot de voorgenomen ontbinding, welke naar verwachting geëffectueerd zal 
worden op of omstreeks 13 juni 2009. De vereffening van het Levob €uropees Aandelen Fonds (in 
liquidatie) geschiedt anders dan in geld door inbreng van het vermogen van het Levob €uropees 
Aandelen Fonds (in liquidatie), waaronder de door het Fonds gehouden beleggingsportefeuille, 
waartoe de participanten in het desbetreffende Levob Fonds, met uitzondering van Achmea 
Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. (“AP&L”) en/of het Fonds voor Gemene Rekening Achmea 
Unit Linked Beleggingsfondsen (“Achmea UL”), toe gerechtigd zijn, op aandelen in Achmea 
Beleggingsfondsen N.V. van de hierna vermelde serie tegen uitgifte aan de hiervoor bedoelde 
participanten van aandelen van die serie: Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie): subfonds 
Achmea Eurolanden Aandelenfonds, serie 2, en waarbij het vermogen van de Levob Fondsen dat is 
toe te rekenen aan de door AP&L en/of Achmea UL gehouden participaties in de Levob Fondsen zal 
niet worden overgedragen aan Achmea Beleggingsfondsen N.V., maar aan het fonds voor gemene 
rekening Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen (“Achmea UL”) tegen uitgifte van participaties van 
bepaalde series in Achmea UL. De advertentie van 18 februari 2009 tot oproeping van de 
participantenvergadering, alsmede de advertentie van 13 maart 2009 van de bekendmaking van de 
opheffing van het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie), zijn geplaatst in het landelijk 
dagblad Trouw en zijn te downloaden op de website www.achmeabeleggingsfondsen.nl van 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., evenals het daartoe opgestelde Informatiememorandum 
van 18 februari 2009.
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Risico's bij het deelnemen in beleggingsfondsen 
Beleggen impliceert het aangaan van transacties in financiële instrumenten. Aan het beleggen in het 
onderhavige Fonds en derhalve aan het gebruik van financiële instrumenten zijn zowel kansen als 
ook risico's verbonden. Het beheersen van risico's die met beleggen zijn verbonden moet altijd in 
samenhang worden gezien met de kansen, zoals die tot uitdrukking komen in het rendement. 
Risicomanagement is daarom niet zozeer het zoveel mogelijk inperken van risico's als wel het 
streven naar een optimale verhouding tussen rendement en risico binnen acceptabele limieten. 
Onderstaande opsomming bevat een aantal van de belangrijkste risico's die zich voordoen bij 
daadwerkelijke transacties in financiële instrumenten zoals die worden uitgevoerd in het Fonds.  
De belangrijkste risicocategorieën, verbonden met transacties in financiële instrumenten, zijn: 
 
Koersrisico 
De waarde van beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt 
belegd. Het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) beheerst het koersrisico door middel van 
diversificatie van de beleggingsportefeuille van het Fonds. Voor de opbouw van de portefeuille van 
het Fonds verwijzen wij naar de beleggingenspecificatie in hoofdstuk 7. 
 
Kredietrisico 
Dit risico wordt ook wel aangeduid als debiteurenrisico. De waarde van beleggingen wordt beïnvloed 
door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van desbetreffende 
uitgevende instellingen, de debiteuren. Het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) kent een 
zeer laag risico op kortlopende vorderingen als gevolg van verkooptransacties en nog te ontvangen 
dividenden. Dit risico is zeer laag omdat de onderliggende activa slechts worden geleverd tegen 
gelijktijdige ontvangst van het transactiebedrag. 
 
Liquiditeitsrisico 
De mate van verhandelbaarheid van de effecten is van invloed op de hoogte van de feitelijke 
aankoop- en verkoopkoersen. Ter beperking van de verhandelbaarheidrisico´s wordt door het Levob 
€uropees Aandelenfonds in het algemeen voornamelijk belegd in goed verhandelbare, 
beursgenoteerde effecten. 
 
Valutarisico 
De waarde van beleggingen in aandelen wordt beïnvloed door de ontwikkelingen van de 
valutakoersen waarin de betreffende beleggingen luiden, voor zover deze niet de euro betreffen. Het 
Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) loopt een indirect valutarisico door de beleggingen in 
bedrijven waarvan de resultaten beïnvloed worden door vreemde valuta ontwikkelingen. Daarnaast 
loopt het Fonds een direct valutarisico over de beleggingen waarvan de valuta anders luidt dan 
euro´s.  
 
Bewaarrisico 
Door insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer of onder waarnemer 
kan verlies op in bewaring gegeven activa optreden. Dit risico wordt beperkt door het bewaren 
uitsluitend door gerenommeerde partijen te laten uitvoeren. De bewaring van stukken wordt 
uitgevoerd door BNY Mellon Asset Servicing B.V.. 
 
Risicobeheer 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., de beheerder van het Fonds, bewaakt dat het Fonds in het 
algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder voortdurend blijft voldoen aan de 
randvoorwaarden zoals die in het prospectus zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de 
meer fondsspecifieke interne uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer gesteld ten 
aanzien van de mate van spreiding van de portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren, de 
kwaliteit van marktpartijen waarmede zaken worden gedaan en de liquiditeit van de beleggingen. 
Zo zal een brede en goede spreiding van de beleggingen naar verwachting een dempend effect 
hebben op onderkende prijsrisico's, terwijl selectie op kredietwaardigheidniveau en limietbewaking 
de mogelijkheid scheppen om kredietrisico's te beheersen. Liquiditeitsrisico's kunnen worden 
beperkt door hoofdzakelijk in courante, beursgenoteerde effecten te beleggen. Door gebruik te 
maken van afgeleide financiële instrumenten is het mogelijk om prijsrisico's zoals valuta- en 
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renterisico's af te dekken of te sturen. Tevens bieden deze instrumenten mogelijkheden tot efficiënt 
portefeuillebeheer bijvoorbeeld bij anticipatie op in- en uitstroom. Bij het gebruik van derivaten wordt 
ervoor zorg gedragen dat de market exposure van de portefeuille in lijn is met hetgeen bereikt zou 
kunnen worden zonder gebruik te maken van derivaten. Daarnaast zullen derivaten zodanig worden 
gebruikt dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsrestricties blijft. 
 
Terugblik economie 2008 
Het jaar 2008 werd volledig gedomineerd door de kredietcrisis. Deze crisis ontwikkelde zich via 
dalende huizenprijzen in de VS, wanbetalers op hypotheekleningen en grote koersdalingen op 
kredietderivaten naar faillissementen in het bankwezen en een vertrouwenscrisis tussen banken 
onderling. Hoewel het veel kleinere Bear Stearns nog van de ondergang werd gered, bleek het toch 
mogelijk dat een grote financiële instelling om kon vallen, zoals het geval was bij het faillissement 
van de investmentbank Lehman Brothers. Hierdoor escaleerde de vertrouwenscrisis verder. De 
kredietverlening tussen banken onderling droogde op en het renteverschil tussen staats- en 
bedrijfsobligaties, de credit spread, steeg naar een niveau dat sinds de crisis van de jaren 30 uit de 
vorige eeuw niet meer was voorgekomen. Banken, verzekeraars en ook partijen als hedge funds 
leden hierdoor grote verliezen en werden gedwongen om te saneren. Omdat de liquiditeit in markten 
volledig wegviel en een normale herfinanciering niet meer mogelijk was kon schuldsanering alleen 
worden bereikt via een geforceerde verkoop van bezittingen en beleggingen. Een grote verkoopdruk 
op markten met enorme prijsdalingen was het gevolg. Valuta’s waarin veel was geleend, zoals de 
dollar en de yen, stegen sterk. Aandelenbeurzen verloren meer dan 40% van hun waarde. De 
kapitaalmarktrente daalde sterk door een vlucht naar veiligheid.  
 
Aanvankelijk werden door de overheden nog geen ingrijpende maatregelen genomen. 
Beleidsveranderingen, zoals het troubled asset relief program (TARP) in de VS, werden uitgesteld. 
Uiteindelijk verlaagden centrale banken de rente fors, in de VS bijvoorbeeld tot praktisch 0%, 
werden diverse spaartegoeden door de overheden gegarandeerd, diverse illiquide schulden van 
banken overgenomen door centrale banken, complete banken genationaliseerd, werden er 
wereldwijd belastingverlagingen van enkele procenten van het BNP aangekondigd en werd 
staatssteun gegeven aan banken. 
 
Als gevolg van de conjunctuurcyclus, maar versterkt door de crisis op de financiële markten, daalde 
in 2008 het vertrouwen van zowel producenten als consumenten wereldwijd naar zeer lage niveaus. 
Naast deze ontwikkelingen, was de sterk opgelopen olieprijs een van de oorzaken voor de sterke 
teruggang in de wereldeconomie. Door de wegvallende vraag naar olie kwam, daalde de olieprijs van 
$ 150 per vat (begin 2008) tot $ 40 (eind 2008). Direct gevolg hiervan was, dat de 
inflatieverwachtingen sterk daalden. De sterk teruggevallen economische groei, die inmiddels een 
periode van recessie heeft ingeluid, gecombineerd met de deflatoire monetaire ontwikkeling, vraagt 
thans om een actief monetair en fiscaal ingrijpen van de kant van de overheden in de diverse landen.  
Krachtige, gecombineerde, maatregelen van nationale overheden zullen noodzakelijk zijn, om de 
economische groei te stimuleren. 
 
Financiële markten in 2008 
Aandelenmarkten 
Het beursjaar kende voor aandelen in 2008 een heel slecht jaar, de wereldwijde index leverde 37% 
in (in euro’s). Het jaar kende een slechte start. In januari kreeg de kredietcrisis een nieuw vervolg 
toen bleek dat grote Amerikaanse verzekeraars van hypot heekleningen mogelijk insolvabel zouden 
zijn. 
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De angst voor een mogelijk domino-effect zorgde voor zeer scherpe koersdalingen. In april volgde een 
rally van de wereldwijde aandelenmarkten na acties van de Amerikaanse Centrale Bank (Fed) om het 
vertrouwen in het financiële systeem te herstellen en de markten te stabiliseren. Dit alles na de 
ineenstorting van de grote Amerikaanse bank Bear Stearns.  
De crisis in het wereldwijde financiële systeem bereikte in de tweede helft van 2008 een hoogtepunt 
nadat in september Lehman Brothers bankroet ging. Eerder al werden de grootste Amerikaanse 
hypotheekspelers Freddie Mac en Fannie Mae gered door de overheid. Het gebrek aan vertrouwen 
tussen banken onderling zorgde voor een sneeuwbaleffect en leidde tot liquiditeitsproblemen bij vele 
banken. Het laatste redmiddel, in de vorm van staatssteun, werd veelvuldig aangewend. De 
vertrouwenscrisis bij banken leidde tot het vrijwel volledig dichtdraaien van de kredietkraan. Het effect 
op de reële economie werd pijnlijk zichtbaar in het laatste kwartaal. De wereldwijde handel kwam 
abrupt tot stilstand en veel bedrijven waren genoodzaakt de productie fors te verlagen en te snoeien in 
de kosten. 
 
Vooruitzichten  
De wereldwijde economische crisis, die in 2007 als een probleem op de Amerikaanse huizenmarkt 
begon, heeft in 2008 niet alleen de financiële sector, maar ook de overige segmenten van de 
wereldeconomie geïnfecteerd. De verwachtingen die er thans, begin 2009, over de ontwikkeling van de 
wereldeconomie bestaan zijn niet bemoedigend. Voorspellingen over de ontwikkeling van de financiële 
markten zijn zeer onzeker. Om deze reden is het niet verantwoord daarover een uitspraak te doen.  
 
Voor de aandelenportefeuilles zal met betrekking tot het actieve beheer een prudent beleid worden 
gevoerd.  
 
Amsterdam, 1 april 2009 
De beheerder: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
 
 
 
 
 
KERNCIJFERS 
 
  2008 2007 2006 2005 2004 
Beleggingsresultaat: 1) -50,96% 5,70% 19,55% 27,22% 9,9% 
Waarvan uit  inkomsten  2,67% 2,58% 3,05% 3,43% 2,9% 
 waardeverandering  -52,67% 4,23% 17,84% 25,24% 8,4% 
 kosten  -0,96% -1,11% -1,34% -1,45% -1,4% 
Benchmark FTSE Eurotop   -44,78% 1,56% 16,30% 22,10% 6,5% 
 
1) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per 01-01-2008, heeft betrekking op de 

periode van 01-01-2008 t/m 31-12-2008. 

 
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. 
 
Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark:  
FTSE Eurotop   : FTSE Eurotop 300 Price Index 
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LEVOB €UROPEES AANDELEN FONDS (IN LIQUIDATIE)  
BALANS per 31 december (voor winstbestemming) 
 
(in duizenden euro´s)           
  2008    2007   
ACTIVA           

           
Beleggingen           
Aandelen 20.438     43.638     

   20.438     43.638   
Vorderingen            
Uit hoofde van effectentransacties -     62     
Overige vorderingen 68     174     

   68     236   
           

Liquide middelen   81     427   
           
           
Totaal   20.587     44.301   
           
PASSIVA           
           
Eigen vermogen           
Gestort en opgevraagd kapitaal 25.531     26.565     
Cumulati ef resultaat  16.807     14.685     
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar 21.755 -    3.034     
   20.583     44.284   
Kortlopende schulden           
Uit hoofde van effectentransacties  -     16     
Overige schulden 4     1     
   4     17   

           
Totaal   20.587     44.301   
           
WINST- en VERLIESREKENING over de periode 
1 januari t/m 31 december           
(in duizenden euro´s)           
 2008   2007   
BATEN           

           
Opbrengst beleggingen 1.132     1.338     
Gerealiseerde waardeverandering van 9.838 -    7.595     
beleggingen           
Niet gerealiseerde waardeverandering 12.645 -    5.343 -    
van beleggingen           
Overige bedrijfsopbrengsten 6     34     
Totaal bedrijfsopbrengsten   21.345 -    3.624   

           
LASTEN           
            
Beheerskosten en rentelasten 361     528     
Bewaarloon 27     44     
Overige bedrijfslasten 22     18     
Totaal bedrijfslasten   410     590   
           
Netto resultaat   21.755 -    3.034   



 

 Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie)   13 
 

LEVOB €UROPEES AANDELEN FONDS (IN LIQUIDATIE) 
KASSTROOMOVERZICHT over de periode 
1 januari t/m 31 december           
(in duizenden euro´s)           
 2008   2007   
           
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten           
Netto resultaat 21.755 -    3.034     
Gerealiseerde waardeverandering van 9.838     7.595 -    
Beleggingen           
Niet gerealiseerde waardeverandering 12.645     5.343     
van beleggingen           
Aankopen van beleggingen 30.213 -    46.833 -    
Verkopen van beleggingen 30.930     58.189     
Mutaties vorderingen 168     17     
Mutaties kortlopende schulden 13 -    17     
Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten   1.600     12.172   
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten           
Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen 2.147     913     
Betaald bij inkoop eigen aandelen 3.181 -    12.069 -    
Uitgekeerd dividend 912 -    926 -    
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten   1.946 -    12.082 -  
           
Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen   346 -    90   
           
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode   427     337   
           
Totaal geldmiddelen eind van de    81     427   
verslagperiode           

           
 
Voor de waarderingsgrondslagen van het kasstroomoverzicht verwijzen wij naar de grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in dit hoofdstuk. 
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Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) 
Toelichting algemeen 
 
Het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) is een Fonds voor gemene rekening en is een 
beleggingsfonds als bedoeld in de Wft. Het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) bestaat 
sinds 1 juli 1999. Het aan- of verkopen van participaties kan ondermeer plaatsvinden via de 
Stichting Levob Beleggingsrekening. Het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) heeft een 
(semi-) open-end karakter. Dat wil zeggen dat bij het beleggingsfonds een doorlopende uitgifte en 
inname van participaties plaatsvindt, behoudens bijzondere omstandigheden als in het prospectus 
van het Fonds omschreven, onder andere indien het Fonds door de inkoop niet meer aan een of 
meer van de criteria voor het hebben van de status van Fiscale Beleggingsinstelling zou voldoen. Op 
8 september 2006 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een vergunning van de Autoriteit 
Financiële Markten verkregen conform artikel 2:65 van de Wft. Het Levob €uropees Aandelen Fonds 
(in liquidatie) valt onder deze vergunning en staat derhalve onder toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM).  
 
Op de participantenvergadering van 11 maart 2009 is met instemming van de Raad van Toezicht 
van het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) besloten tot de voorgenomen ontbinding, 
welke naar verwachting geëffectueerd zal worden op of omstreeks 13 juni 2009.  
De vereffening van het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) geschiedt anders dan in geld 
door inbreng van het vermogen van het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) op aandelen 
in Achmea Beleggingsfondsen N.V.. 
Het vermogen van de Levob Fondsen dat is toe te rekenen aan de door AP&L en/of Achmea UL 
gehouden participaties in de Levob Fondsen zal niet worden overgedragen aan Achmea 
Beleggingsfondsen N.V., maar aan het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked 
Beleggingsfondsen (“Achmea UL”). De vereffening zal geen (negatieve) invloed hebben op het 
Vermogen en Resultaat van het Fonds. 
 
De bewaarder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Achmea Bewaarder LVB 
€uropees Aandelen Fonds (K.v.K. 34208277), is bewaarder van het vermogen van het Levob 
€uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) en is een bewaarder als bedoeld in de Wet op het financieel 
toezicht. De bewaring van financiële instrumenten vindt plaats op een ten name van Levob €uropees 
Aandelen Fonds (in liquidatie) geopende custody account bij BNY Mellon Asset Servicing B.V.. 
 
De Voorwaarden van Beheer en Bewaring zijn laatstelijk gewijzigd op 1 juli 2007. 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het vermogensbeheer en een deel van de 
administratie van het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) uitbesteed aan F & C 
Netherlands B.V., die op haar beurt de administratieve taken heeft uitbesteed aan BNY Mellon Asset 
Servicing B.V.. De kosten verbonden aan deze diensten worden deels in rekening gebracht aan 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., welke deze kosten doorbelast aan het Fonds. 
 
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
Algemeen 
Dit jaarverslag is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor 
beleggingsinstellingen uit Titel 9 BW 2, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen opgenomen in 
duizenden euro´s en worden in de balans opgenomen posten gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. 
 
Vreemde valuta 
Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op 
balansdatum. Baten en lasten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de transactiekoers. 
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Koersresultaten (gerealiseerd en ongerealiseerd) op vreemde valuta worden in de resultatenrekening 
verantwoord. 
 
Omrekenkoersen 
Voor de omrekening van de buitenlandse valuta naar euro’s is in 2008 de volgende omrekenkoers 
gehanteerd: CHF 1,4795 (2007: 1,6552), GBP 0,9668 (2007: 0,7345), NOK 9,7329 (2007: 
7,9580) en SEK 10,9921 (2007: 9,4415). 
 
Beleggingen  
De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum. Waardeveranderingen in 
de portefeuille worden als gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 
in de winst - en verliesrekening verantwoord. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden 
opgenomen in de kostprijs en als gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat 
gebracht. 
 
Overige activa en passiva 
Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; de vorderingen, voor 
zover nodig, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Activa en passiva in vreemde 
valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers.  
 
Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in het verslagjaar 
gedeclareerde dividenden, interest, opbrengst uit verbruikleen effecten, koersresultaten en 
valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals beheerloon. Baten en lasten worden toegerekend aan 
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
 
Total expense ratio 
De total expense ratio omvat alle kosten die in een jaar ten laste van het Fonds zijn gebracht 
exclusief de kosten van effectentransacties en interestkosten. De total expense ratio is berekend 
door de totale kosten in het Fonds over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke 
waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is verkregen door de bedragen per 31-12-2007 x 0,5, 
31-03-2008, 30-06-2008, 30-09-2008 en 31-12-2008 x 0,5 bij elkaar op te tellen en vervolgens te 
delen door het aantal waarnemingen. 
 
Turnover ratio 
De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het 
gemiddeld eigen vermogen van het fonds en is een maatstaf voor de mate van een actief of minder 
actief beleggingsbeleid. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald 
door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de 
plaatsingen en opnames van eigen aandelen. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van 
de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen welke op identieke 
wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense ratio 
 
Fiscale positie 
Het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) is een Fonds voor gemene rekening dat zich 
thans kwalificeert als Fiscale Beleggings Instelling in de zin van artikel 28 Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969. Dit betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, 
het Fonds geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. Op grond van één van deze voorwaarden 
dient het Fonds het fiscale resultaat, voor zover het op grond van de wettelijke bepalingen gehouden 
is dit in de vorm van dividend uit te keren, niet later dan in de achtste maand na afloop van het 
boekjaar aan haar participanten en houders van bewijzen van deelgerechtigheid ter beschikking te 
stellen. Volledigheidshalve zij erop gewezen dat gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten 
fiscaal gezien zullen worden toegevoegd aan de herbeleggingsreserve en dientengevolge niet voor 
uitdeling in de vorm van dividend in aanmerking komen. 
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Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde ´indirecte methode´, waarbij 
onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide 
middelen worden aangemerkt de kasmiddelen. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het 
resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten 
zijn, alsmede voor mutaties in de beleggingenportefeuille en de vlottende activa en passiva. De 
mutaties in het geplaatste kapitaal, betaalde bedragen bij inkoop eigen aandelen en 
dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie)  
Toelichting op de balans 
 
Beleggingen 
Deze betreffen beleggingen in (certificaten van) aandelen in beursgenoteerde ondernemingen.  
Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Stand begin boekjaar 43.638  52.742 
Aankopen 30.213  46.833 
Verkopen -30.930  -58.189 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeverandering -22.483  2.252 
van beleggingen    
Stand  20.438  43.638 
 
De omloopsnelheid van de beleggingen bedroeg in 2008 166,81% (2007: 190,14%). 
Binnen de portefeuille werd er met een actief aan- en verkoopbeleid ingespeeld op de ontwikkelingen in 
de markt. Voor uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling in dit hoofdstuk. 
 
De onderverdeling per sector is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Energie  3.714  9.003 
Nijverheid en Industrie  2.134  4.803 
Consumptiegoederen  1.613  3.283 
Telecommunicatie  2.693  7.156 
Zakelijke dienstverlening  1.275  1.986 
Bank- en verzekeringswezen  6.048  11.999 
Farmacie 2.664  5.408 
Overige 297  - 
Totaal  20.438  43.638 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige vorderingen 
De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Te vorderen dividendbelasting 41  126 
Overige vorderingen 27  110 
Totaal vorderingen 68  236 
 
Liquide middelen 
Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. 
 

Verdeling per sector 31-12-2007 Energie    

 Nijverheid en Industrie    

 Consumptiegoederen    

 Telecommunicatie    

 Zakelijke dienstverlening    

 Bank- en verzekeringswezen    

 Farmacie    

Overige

Verdeling per sector 31-12-2008
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Eigen vermogen 
 
Participaties 
Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit 1.757.345 participaties.  
Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Stand begin boekjaar 1.810.028  2.265.710 
Geplaatste participaties gedurende de verslagperiode 114.178  36.450 
Ingenomen participaties gedurende de verslagperiode -166.861  -492.132 
Totaal geplaatste participaties  1.757.345  1.810.028 
 
Gestort en opgevraagd kapitaal 
Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Stand begin boekjaar 26.565  37.721 
Geplaatst gedurende de verslagperiode 2.147  913 
Ingenomen gedurende de verslagperiode -3.181  -12.069 
Totaal gestort en opgevraagd kapitaal 25.531  26.565 
 
 
Cumulatief resultaat 
Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Stand begin boekjaar 14.685  5.683 
Toevoeging resultaat 2007 respectievelijk 2006 3.034  9.928 
Uitgekeerd dividend -912  -926 
Stand  16.807  14.685  
 
Overige schulden 
De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 2008  2007 
    
Overige kosten 4  1 
 4  1 
 
 
 
 
Vergelijkend overzicht eigen vermogen 
(bedragen in euro´s) 

  31 december 
2008 

31 december 
2007 

31 december 
2006 

Eigen vermogen (x 1.000)  20.583 44.284 53.332 
Aantal uitstaande aandelen  1.757.345 1.810.028 2.265.710 
Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 11,71 24,43 23,54 
 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van 

het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 
 
Opbrengst beleggingen 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Dividend  1094  1.290 
Overige opbrengsten 38  48 
 1.132  1.338 
De overige opbrengsten betreffen voornamelijk renteresultaten uit rekening courant, wisselkoers- en 
hedgeresultaten. 
 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 
De aan-/verkoopkosten van beleggingen worden verwerkt als onderdeel van de verkrijgings-/ 
verkoopprijs van beleggingen. De aankoopkosten worden per de eerstvolgende beursdag opgenomen in 
de niet gerealiseerde waardeverandering, de verkoopkosten worden de eerstvolgende beursdag 
verantwoord in de gerealiseerde waardeverandering.  
In de waardeverandering is een bedrag van EUR 83 (2007: EUR 159) aan transactiekosten opgenomen. 
 
Overige bedrijfsopbrengsten 
Deze betreffen voornamelijk transactievergoedingen. De op- of afslagen bedragen 0,10% (2007: 
0,25% tot 01-07-2007 en 0,10% vanaf 01-07-2007) van de netto vermogenswaarde bij in- en 
uittredingen, die ten gunste komen van het Fonds.  
 
Beheerloon 
Dit betreft een vergoeding van 1,08% (2007: 1,08%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze 
vergoeding is bestemd voor het vermogensbeheer en het beheer van het beleggingsfonds. Deze post 
wordt maandelijks afgerekend.  
 
Bewaarloon 
Dit betreft een vergoeding van 0,08% (2007: 0,08%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze 
vergoeding is bestemd voor Achmea Bewaarder LVB €uropees Aandelen Fonds B.V. voor het optreden 
als bewaarder van het beleggingsfonds voor gemene rekening in de zin van de Wet op het financieel 
toezicht, daaronder mede begrepen het ten eigen name maar voor rekening en risico van het 
beleggingsfonds bewaren van de fondswaarden, met inbegrip van liquide middelen. Ook worden hier de 
kosten welke de custodian in rekening brengt, verantwoord. 
 
Overige bedrijfslasten 
De overige bedrijfslasten kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Accountantskosten Onderzoek van de jaarrekening 6  7 
Kosten toezicht AFM/DNB 3  3 
Diverse bedrijfslasten 13  8 
Totaal overige bedrijfslasten 22  18 
 
Diverse bedrijfslasten betreffen voornamelijk de kosten van drukwerk, advertentiekosten, externe 
adviseurs en bancaire provisies. 
 
De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en niet ten 
laste gebracht van het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie).  
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Over 2008 bedraagt de total expense ratio 1,27% (2007: 1,20%) en is opgebouwd uit de volgende 
componenten: 
 Werkelijke kosten Kosten volgens 

prospectus 
   
Beheerloon 1,12% 1,08% 
Externe kosten en overige kosten 0,07% variabel 
Bewaarloon 0,08% 0,08% 
   
   
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het vermogensbeheer uitbesteed aan F&C Netherlands 
B.V.. Deze kosten bedragen 0,20% (2007: 0,20%) van het gemiddeld uitstaand vermogen en zijn 
onder beheerkosten opgenomen in de resultatenrekening.  
 
 
Gelieerde partijen  
In gevolge artikel 124 lid 1 van het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (Bgfo) worden 
Achmea Holding N.V. en de groepsmaatschappijen van de Eureko/Achmea Groep, waaronder Achmea 
Pensioen- & Levensverzekeringen N.V., alsmede de Stichting Levob Beleggingsrekening, aangemerkt 
als gelieerde partijen van de beheerder en/of de bewaarder en dienen op grond hiervan de in het Bgfo 
genoemde transacties met deze partijen te worden vermeld. Van gelieerde partijen is sprake wanneer 
een partij beleidsbepalende invloed kan uitoefenen in een andere partij, danwel invloed van betekenis 
kan uitoefenen op het zakelijk en financieel beleid van de andere partij. Via de hiervoor genoemde 
partijen hebben in 2008 geen transacties plaatsgevonden met betrekking tot effecten, treasury, 
derivaten, bewaring van effecten, uitlenen van effecten en het voeren van administraties, zoals bedoeld 
in het Bgfo.  
 
De door het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) aan de beheerder betaalde vergoeding is 
marktconform. Uit de beheervergoeding worden onder andere de kosten betaald voor de diensten die 
de groepsmaatschappijen van de Eureko/Achmea Groep aan de beheerder verlenen, zoals onder andere 
voor personeel, facilitaire zaken en IT, een en ander op basis van marktconforme tarieven of 
beloningen.  
Gedurende 2008 heeft het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) doorlopend aandelen 
uitgegeven aan – en/of ingekocht van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. of de Stichting 
Levob Beleggingsrekening, welke uitgifte of inkoop plaatsvindt op basis van de daarvoor geldende 
voorwaarden van Beheer en Bewaring, zoals vermeld in het prospectus. Per 31 december 2008 
bedroeg het belang van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. 1.390.373 participaties en dat 
van de Stichting Levob Beleggingsrekening 366.972 participaties in het Levob €uropees Aandelen 
Fonds (in liquidatie). 
 
Personeel en bezoldiging 
Het Fonds heeft geen werknemers in dienst. De leden van de directie van Achmea Beleggingsfondsen 
Beheer B.V. ontvangen geen bezoldiging ten laste van het Fonds. 
 
 
Amsterdam, 1 april 2009 
 
De beheerder: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
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5. Overige gegevens 
 
Statutaire winstbestemming 
Conform artikel 14 van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van het Fonds wordt de winst 
conform het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 aan de 
participanten uitgekeerd. 
 
Voorgestelde winstbestemming 
Op de participaties zal dividend in contanten worden uitgekeerd. Het daarna resterende saldo zal aan de 
overige reserves worden toegevoegd. 
 
Dividendvoorstel 
Het door de Raad van Toezicht goedgekeurde voorstel is om over het afgelopen boekjaar van het 
betreffende fonds de volgende dividenden in contanten uit te keren: 
 
Dividend (in duizenden euro´s) 867 
Datum ex dividend 15-04-2009 
Betaaldatum 27-04-2009 
 
 
Persoonlijke belangen van beheerder en bewaarder 
De leden van de directie van de beheerder en bewaarder hadden gedurende de verslagperiode het 
volgende persoonlijk belang in de beleggingen van het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie): 
 
Fonds Aantal aandelen 

per 31-12-2008 
Aantal aandelen 
per 31-12-2007 

Aegon - 48 
Royal Bank of Scotland - 177 
Unilever - 57 
 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na balansdatum. 
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Aan: de beheerder van het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) 
 
6. Accountantsverklaring 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de jaarrekening 2008 van Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) te Amsterdam 
bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de winst-en-verliesrekening over 2008 met de toelichting 
gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur  
De beheerder van Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) is verantwoordelijk voor het opmaken van 
de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht , alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, 
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw 
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij 
verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te 
plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat.  

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk 
van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de 
risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de 
accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van 
vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen 
maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot 
doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit.  

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de beheerder van het 
fonds heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  

Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) per 31 december 2008 en van het 
resultaat over 2008 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. 

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties  
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 
2:391 lid 4 BW. 

 

 

Amstelveen, 1 april 2009 

KPMG ACCOUNTANTS N.V. 

W.L.L. Paulissen RA
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7. Beleggingenspecificaties 
(in duizenden euro´s) 
 
De specificatie van de beleggingen van het Levob €uropees Aandelen Fonds (in liquidatie) is als volgt: 
 
Beleggingen 2008: 
Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde 
        
Aareal Bank Ag 254  Eniro Ab Npv         95  Regal Petrol  61 

Acciona Sa 274  Fresenius Npv 239  Repsol Sa 480 

Aegon Nv 193  Gerresheimer Ag Npv  219  Roche Hld 1001 

Allianz Se Npv 636  Glaxosmithkline  409  Royal Dutch Shel 194 

Bank Of Cyprus 222  Group4 Secur  297  Sampo Oyj A Npv  285 

Barclays Plc 219  Hsbc Hdgs 542  Sap Ag 319 

Bco Santander Sa 461  Imperial Tobacco  369  Siemens Ag 600 

Bg Group Plc 500  Inditex  334  Soc Generale 396 

Bowleven Plc  39  Laird Grp  142  Tele2 Ab 303 

Bp Plc 835  Nestle Sa 980  Telefonica Sa 745 

C&C Group Plc 193  Nokia  310  Tesco Plc 476 

Carrefour Eur  385  Novartis Ag 1014  Tullow Oil 323 

Credit Suis Group 461  Obrascon Huarte 165  Ubs Ag 347 

Deutsche Post Ag Npv 500  Partners Grp 199  Unilever Nv 705 

Diageo  381  Petroleum Geo 113  Vallourec 126 

E.On Ag Npv 532  Petromena Asa 21  Vodafone Group 735 

Efg International 330  Prudential Plc 380  Zurich Fin 378 

Eni Spa 476  Reed Elsevier  245    
 
 

       

 
 
Ter vergelijking de beleggingen 2007: 
Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde 
        
Aareal Bank Ag 1.219  Fresenius Npv 605  Rhodia Sa 1.073 

Aegon Nv 1.036  Glaxosmithkline 977  Roch Hld 1.073 

All Irish Bk 1.191  Hypo Real Estate Hld 992  Sap Ag 903 

Allianz Se 1.230  Imperial Tobacco 810  Shire Plc 760 

ASML 717  Int. Power  545  Siemens Ag 1.606 

Axa 867  Lonmin Plc 439  Soc. Generale  582 

Bank of Cyprus 818  Man. & Capitali  337  Statoil Hydro Asa 1.020 

Barclays Plc 661  National Grid Plc 1.105  Telecom Italia  1.227 

Bayer Motoren  944  Nestle Sa 1.824  Tele2 Ab 641 

Bco santander Cent 757  Nokia 1.513  Tesco Plc 1.082 

BP Plc 1.573  Novartis Ag 1.132  Tullow Oil  472 

C&C Group Plc 353  Obrascon Huarte 457  Unilever Nv 1.294 

Cairn Enery Plc 608  Petroleum Geo 601  Vallourec 720 

Credit Suisse Group 826  Piraeus Bank  482  Vodafone Group 1.451 

E.On Ag Npv 924  RBS Group  525  Wolter Kluwer 560 

Efg Iternational 910  Reckitt & Benckiser Plc 691  Xstrata Plc 1.043 

Eni Spa 674       
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1. Algemene gegevens 
 
Beheerder Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie gevormd wordt door: 

• Mr. Drs. R.J. Hof Directievoorzitter (tot 01-09-2008) 
• Drs. R. Becker MBA Directievoorzitter (vanaf 01-09-2008) 
• Drs. J.J.P.M. van Benthem Financieel directeur  (tot 01-09-2008) 
• P.W. van den Bosch MBA RB  Operationeel directeur  (tot 01-01-2009) 
• J.J.M.M. Vervuurt RA RC Financieel directeur (vanaf 01-09-2008) 
 
 
Raad van Commissarissen: 
• Drs. E.A.J. van de Merwe* (voorzitter)  
• Drs. A.A. Lugtigheid  
• Drs. G. van Olphen RA  
• Dr. R.T. Wijmenga* (tot 1-7-2008) 
• Mr. T.C.A.M. van Rijckevorsel* (vanaf 1-7-2008) 
• Ir. J.B.J.M. Molenaar (vanaf 1-10-2008) 
* Lid van het Audit Committee. 
 

 
 

Kantooradres: 
Molenwerf 2-8 
1014 AG Amsterdam 

   Postbus 59011 
   1040 KA Amsterdam    
   K.v.K. 8062738 
       
 
 Bewaarder Achmea Bewaarder LVB €uro Obligatie Fonds B.V. 
    Het bestuur van deze bewaarder wordt gevormd door: 

• Mr. M.P. Brandt  
• Drs. G.J.N. Melse  
 

 
Raad van Toezicht Achmea Holding N.V. 
 
 
Accountant KPMG Accountants N.V. 
 Burgemeester Rijnderslaan 10-20 
 1185 MC Amstelveen 
 
 
Depotbank BNY Mellon Asset Servicing B.V. 
 Strawinskylaan 337 
 1077 XX Amsterdam 



 

4 Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie)    



 

 Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie)   5 

Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie)  
 
2. Profiel Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) 
 
Structuur 
Het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) is een Fonds voor gemene rekening dat voor rekening 
en risico van de participanten het vermogen grotendeels belegt in obligaties genoteerd op de 
binnenlandse effectenbeurs, alsmede daarvan afgeleide producten, waaronder al dan niet ter beurze 
genoteerde euro obligatie indexopties en –futures, dan wel opties en futures op euro obligaties, 
teneinde de participanten in de opbrengsten te doen delen.  
 
Het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) heeft een (semi-) open-end karakter. Dat wil zeggen 
dat bij het beleggingsfonds een doorlopende uitgifte en inname van participaties plaatsvindt, 
behoudens bijzondere omstandigheden als in het prospectus van het Fonds omschreven.  
 
Het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) is in beginsel te allen tijde bereid tot uitgifte dan wel 
inkoop van participaties. Indien de beheerder van mening is dat door de uitgifte dan wel inkoop van 
participaties: (I) het Fonds niet aan een of meer van de criteria voor een fiscale beleggingsinstelling 
zou voldoen, (II) in strijd zou worden gehandeld met enige wettelijke bepaling of het 
beleggingsbeleid, of (III) de belangen van bestaande participanten zouden worden geschaad, vindt 
geen uitgifte of inkoop plaats. 
Voor andere bijzondere omstandigheden waaronder inkoop van participaties kan worden opgeschort, 
wordt verwezen naar artikel 10 lid 6 van de Voorwaarden. 
 
Uitgifte en inkoop van aandelen 
Beleggers worden in de gelegenheid gesteld aan- en verkopen te verrichten via de Levob 
Beleggingsrekening. Wanneer participaties worden gekocht , dan geschiedt dit tegen een 
aankoopkoers (afgiftekoers) die gelijk is aan de dan geldende intrinsieke waarde per participatie, 
vermeerderd met de voor dit Fonds vastgestelde opslag. Wanneer participaties worden verkocht, 
dan geschiedt dit tegen een verkoopkoers die gelijk is aan de dan geldende intrinsieke waarde per 
participatie, verminderd met de voor dit Fonds vastgestelde afslag; beide zoals vastgelegd in het 
prospectus. 
 
Fiscale positie 
Het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) is een Fonds voor gemene rekening dat zich thans 
kwalificeert als Fiscale Beleggings Instelling in de zin van artikel 28 Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969. Dit betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, 
het Fonds geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. Op grond van één van deze voorwaarden 
dient het Fonds het fiscale resultaat, voor zover het op grond van de wettelijke bepalingen gehouden 
is dit in de vorm van dividend uit te keren, niet later dan in de achtste maand na afloop van het 
boekjaar aan haar participanten en houders van bewijzen van deelgerechtigheid ter beschikking te 
stellen. Volledigheidshalve zij erop gewezen dat gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten 
fiscaal gezien zullen worden toegevoegd aan de herbeleggingsreserve en dientengevolge niet voor 
uitdeling in de vorm van dividend in aanmerking komen.  
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3. Verslag van de beheerder 
 
Algemeen 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan per 31 december 2008 van het Levob €uro Obligatie Fonds 
(in liquidatie).  
 
Op 8 september 2006 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een vergunning van de 
Autoriteit Financiële Markten verkregen conform artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht, 
zodat artikel 401 Boek 2 Titel 9 Burgerlijk Wetboek voor het Fonds van toepassing is. 
 
AO/IC 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die 
voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht 
financiële ondernemingen (Bgfo). 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende 
aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen 
gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van 
de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals 
opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond 
hiervan verklaart de beheerder voor het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) te beschikken 
over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de 
eisen van het Bgfo. 
Ook heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet 
effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Achmea Beleggingsfondsen Beheer 
B.V. verklaart met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende 2008 
effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) is vermogensgroei per participatie 
in de vorm van koersresultaat en interest , waarbij de rendementsverwachting en het risico in 
overeenstemming zijn met die van een gespreide portefeuille obligaties die zijn uitgegeven in euro of 
in de nationale valuta van de EMU landen zoals die gold voor de invoering van de euro. 
 
Stemgedrag 
De beheerder van het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) zal conform het prospectus geen 
stemrechten op aandelen in andere ondernemingen uitoefenen tenzij in geval van uitzonderlijke 
omstandigheden waarin de participanten daardoor zouden worden benadeeld. 
 
Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar 
Het vermogen van het Fonds is gedurende de verslagperiode afgenomen tot EUR 12,1 miljoen 
(2007: EUR 13,2 miljoen). Over het verslagjaar 2008 heeft het Fonds een resultaat geboekt van 
EUR -0,1 miljoen (2007: EUR -0,2 miljoen). De netto vermogenswaarde per aandeel van het Fonds 
bedroeg ultimo 2008 EUR 20,20 (2007: EUR 21,00) hetgeen ten opzichte van 31 december 2007 
een rendement van -0,90% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Fonds heeft over 
dezelfde periode een rendement van 9,28% gerealiseerd. 
 
Beleggingsresultaten  
Dit Fonds belegt hoofdzakelijk in beursgenoteerde obligaties die luiden in euro´s. 
 
Het Fonds heeft in 2008 een tegenvallend resultaat laten zien. De absolute performance was door 
de dalende rente (met als gevolg een koersstijging) positief maar door negatieve 
koersontwikkelingen bij bedrijfsobligaties werd dit vrijwel teniet gedaan. Het Fonds bleef duidelijk 
achter op de benchmark.  
Het Fonds heeft in het jaar 2008 voornamelijk een langere looptijd aangehouden dan de benchmark. 
Hiermee werd vooruitgelopen op een rentedaling als gevolg van een groeiafzwakking. Deze 
overweging in de langere looptijden binnen de portefeuille was licht positief voor de performance ten 
opzichte van de index van het Fonds.
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De positie in bedrijfsobligaties had in het jaar 2008 een grote negatieve invloed op het resultaat. 
Door de financiële crisis was het rendement van de bedrijfsobligaties een stuk lager dan het 
rendement op staatsobligaties. Voor de bedrijfsobligaties was het één van de slechtste jaren uit de 
historie. De overweging in bedrijfsobligaties en dan vooral de zware weging in de financiële sector 
heeft er toe geleid dat het Fonds aanzienlijk slechter presteerde dan de benchmark. 
 
Enhanced engagement 
Duurzaamheid wordt steeds meer een factor van betekenis in de beleggingsgemeenschap, zo ook bij 
het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie). Het engagementbeleid zal in de komende jaren verder 
worden uitgebouwd. Het engagement dat wordt nagestreefd, betekent dat er een brede 
aandelenportefeuille is, waarvan weinig bedrijven op voorhand worden uitgesloten. Wel worden de 
activiteiten die door de Nederlandse overheid gezien worden als controversieel (zoals clusterbommen 
en landmijnen) a priori uitgesloten van de beleggingsportefeuille. 
Met bedrijven die in de portefeuille zijn opgenomen wordt de dialoog aangegaan. Als aandeelhouder 
is het mogelijk enige gedragsverandering in de bedrijfsvoering te bewerkstelligen. In 2008 heeft een 
drietal thema’s centraal gestaan: mensenrechten, dierproeven en klimaatverandering (CO2 emissie). 
 
Directiewisselingen 
Gedurende het verslagjaar is een aantal mutaties opgetreden in het bestuur van de statutaire 
bestuurder, Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.. Deze zijn een rechtstreeks gevolg van 
wijzigingen binnen de aansturing van de hypothecaire en retailbancaire activiteiten binnen Achmea. 
De heren Hof, Van Benthem en Van den Bosch zijn in de loop van 2008 teruggetreden als 
bestuursleden. Hun taken zijn overgenomen door de heren Becker en Vervuurt. 
 
Vooruitzicht algemeen 
Levob is sinds juli 2004 onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep bestaan 
verschillende beleggingsfondsen, die veelal onderling vergelijkbaar zijn. Door de beleggingsfondsen 
met een overlap in beleggingsbeleid samen te voegen, vereenvoudigt de structuur van de Achmea-
fondsen sterk. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. en de bewaarder hebben voorgesteld het 
Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) te ontbinden. Op de participantenvergadering van 11 
maart 2009 is met instemming van de Raad van Toezicht van het Levob €uro Obligatie Fonds (in 
liquidatie) besloten tot de voorgenomen ontbinding, welke naar verwachting geëffectueerd zal 
worden op of omstreeks 13 juni 2009. De vereffening van het Levob €uro Obligatie Fonds (in 
liquidatie) geschiedt anders dan in geld door inbreng van het vermogen van het Levob €uro Obligatie 
Fonds (in liquidatie), waaronder de door het Fonds gehouden beleggingsportefeuille, waartoe de 
participanten in het desbetreffende €uro Obligatie Fonds, met uitzondering van Achmea Pensioen- 
en Levensverzekeringen N.V. (“AP&L”) en/of het Fonds voor Gemene Rekening Achmea Unit Linked 
Beleggingsfondsen (“Achmea UL”), toe gerechtigd zijn, op aandelen in Achmea Beleggingsfondsen 
N.V. van de hierna vermelde serie tegen uitgifte aan de hiervoor bedoelde participanten van 
aandelen van die serie: Levob €uro Obligatie: subfonds Achmea Euro Obligatie Fonds, serie 4, en 
waarbij het vermogen van de Levob Fondsen dat is toe te rekenen aan de door AP&L en/of Achmea 
UL gehouden participaties in de Levob Fondsen zal niet worden overgedragen aan Achmea 
Beleggingsfondsen N.V., maar aan het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked 
Beleggingsfondsen (“Achmea UL”) tegen uitgifte van participaties van bepaalde series in Achmea 
UL. De advertentie van 18 februari 2009 tot oproeping van de participanten-vergadering, alsmede 
de advertentie van 13 maart 2009 van de bekendmaking van de opheffing van het Levob €uro 
Obligatie Fonds (in liquidatie), zijn geplaatst in het landelijk dagblad Trouw en zijn te downloaden op 
de website www.achmeabeleggingsfondsen.nl van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., evenals 
het daartoe opgestelde Informatiememorandum van 18 februari 2009.  
 
Risico's bij het deelnemen in beleggingsfondsen 
Beleggen impliceert het aangaan van transacties in financiële instrumenten. Aan het beleggen in het 
onderhavige fonds en derhalve aan het gebruik van financiële instrumenten zijn zowel kansen als 
ook risico's verbonden. Het beheersen van risico's die met beleggen zijn verbonden moet altijd in 
samenhang worden gezien met de kansen, zoals die tot uitdrukking komen in het rendement. 
Risicomanagement is daarom niet zozeer het zoveel mogelijk inperken van risico's als wel het 
streven naar een optimale verhouding tussen rendement en risico binnen acceptabele limieten. 
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Onderstaande opsomming bevat een aantal van de belangrijkste risico's die zich voordoen bij 
daadwerkelijke transacties in financiële instrumenten zoals die worden uitgevoerd in het Fonds.  
De belangrijkste risicocategorieën, verbonden met transacties in financiële instrumenten, zijn: 
 
Koersrisico 
De waarde van beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de obligaties waarin wordt 
belegd. Het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) beheerst het koersrisico door middel van 
diversificatie van de beleggingsportefeuille van het Fonds. Voor de opbouw van de portefeuille van 
het Fonds verwijzen wij naar de beleggingenspecificatie in hoofdstuk 7. 
 
Kredietrisico 
Dit risico wordt ook wel aangeduid als debiteurenrisico. De waarde van beleggingen wordt beïnvloed 
door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van desbetreffende 
uitgevende instellingen, de debiteuren. Voor het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) geldt 
daarnaast dat als gevolg van met name verkooptransacties en nog te ontvangen interest kortlopende 
vorderingen ontstaan. De kortlopende vorderingen als gevolg van verkooptransacties kennen een 
zeer laag risico, aangezien de onderliggende activa slechts worden geleverd tegen gelijktijdige 
ontvangst van het transactiebedrag.  
 
Liquiditeitsrisico 
Het is mogelijk dat een positie, bijvoorbeeld als gevolg van het niet tijdig kunnen uitvoeren van een 
transactie, niet tegen een redelijke koers kan worden geliquideerd. De mate van verhandelbaarheid 
van de obligaties is van invloed op de hoogte van de feitelijke aankoop- en verkoopkoersen. Ter 
beperking van de verhandelbaarheidrisico´s wordt in het algemeen voornamelijk belegd in goed 
verhandelbare, beursgenoteerde obligaties. 
 
Renterisico 
De waarde van de beleggingen in het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) fluctueren als gevolg 
van verandering van marktrentes. Een algehele stijging van de renteniveaus zal naar verwachting 
leiden tot een daling van de koersen van dit Fonds. Door een actief beleid zal worden getracht dit 
risico te beperken. 
 
Valutarisico 
De waarde van beleggingen in vastrentende waarden wordt beïnvloed door de ontwikkelingen van 
de valutakoersen waarin de betreffende beleggingen luiden, voor zover deze niet de euro betreffen. 
Het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) loopt een indirect valutarisico door de beleggingen in 
bedrijven waarvan de resultaten beïnvloed worden door vreemde valuta ontwikkelingen.  
 
Bewaarrisico 
Door insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer of 
onderwaarnemer kan verlies op in bewaring gegeven activa optreden. Dit risico wordt beperkt door 
het bewaren uitsluitend door gerenommeerde partijen te laten uitvoeren. De bewaring van stukken 
wordt uitgevoerd door BNY Mellon Asset Servicing B.V..  
 
Risicobeheer 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., de beheerder van het fonds, bewaakt dat het fonds in het 
algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder voortdurend blijft voldoen aan de 
randvoorwaarden zoals die in het prospectus zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de 
meer fondsspecifieke interne uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer gesteld ten 
aanzien van de mate van spreiding van de portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren, de 
kwaliteit van marktpartijen waarmede zaken worden gedaan en de liquiditeit van de beleggingen. Zo 
zal een brede en goede spreiding van de beleggingen naar verwachting een dempend effect hebben 
op onderkende prijsrisico's, terwijl selectie op kredietwaardigheidsniveau en limietbewaking de 
mogelijkheid scheppen om kredietrisico's te beheersen. Liquiditeitsrisico's kunnen worden beperkt 
door hoofdzakelijk in courante, beursgenoteerde effecten te beleggen. Door gebruik te maken van 
afgeleide financiële instrumenten is het mogelijk om prijsrisico's zoals valuta- en renterisico’s af te 
 



 

 Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie)   9 

dekken of te sturen. Tevens bieden deze instrumenten mogelijkheden tot efficiënt portefeuille-beheer 
bijvoorbeeld bij anticipatie op in- en uitstroom. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor zorg 
gedragen dat de market exposure van de portefeuille in lijn is met hetgeen bereikt zou kunnen 
worden zonder gebruik te maken van derivaten. Daarnaast zullen derivaten zodanig worden gebruikt 
dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsrestricties blijft.  
 
Terugblik economie 2008 
Het jaar 2008 werd volledig gedomineerd door de kredietcrisis. Deze crisis ontwikkelde zich via 
dalende huizenprijzen in de VS, wanbetalers op hypotheekleningen en grote koersdalingen op 
kredietderivaten naar faillissementen in het bankwezen en een vertrouwenscrisis tussen banken 
onderling. Hoewel het veel kleinere Bear Stearns nog van de ondergang werd gered, bleek het toch 
mogelijk dat een grote financiële instelling om kon vallen, zoals het geval was bij  het faillissement 
van de investmentbank Lehman Brothers. Hierdoor escaleerde de vertrouwenscrisis verder. De 
kredietverlening tussen banken onderling droogde op en het renteverschil tussen staats- en 
bedrijfsobligaties, de credit spread, steeg naar een niveau dat sinds de crisis van de jaren 30 uit de 
vorige eeuw niet meer was voorgekomen. Banken, verzekeraars en ook partijen als hedge funds 
leden hierdoor grote verliezen en werden gedwongen om te saneren. Omdat de liquiditeit in markten 
volledig wegviel en een normale herfinanciering niet meer mogelijk was kon schuldsanering alleen 
worden bereikt via een geforceerde verkoop van bezittingen en beleggingen. Een grote verkoopdruk 
op markten met enorme prijsdalingen was het gevolg. Valuta’s waarin veel was geleend, zoals de 
dollar en de yen, stegen sterk. Aandelenbeurzen verloren meer dan 40% van hun waarde. De 
kapitaalmarktrente daalde sterk door een vlucht naar veiligheid.  
 
Aanvankelijk werden door de overheden nog geen ingrijpende maatregelen genomen. 
Beleidsveranderingen, zoals het troubled asset relief program (TARP) in de VS, werden uitgesteld. 
Uiteindelijk verlaagden centrale banken de rente fors, in de VS bijvoorbeeld tot praktisch 0%, 
werden diverse spaartegoeden door de overheden gegarandeerd, diverse illiquide schulden van 
banken overgenomen door centrale banken, complete banken genationaliseerd, werden er 
wereldwijd belastingverlagingen van enkele procenten van het BNP aangekondigd en werd 
staatssteun gegeven aan banken. 
 
Als gevolg van de conjunctuurcyclus, maar versterkt door de crisis op de financiële markten, daalde 
in 2008 het vertrouwen van zowel producenten als consumenten wereldwijd naar zeer lage niveaus. 
Naast deze ontwikkelingen, was de sterk opgelopen olieprijs een van de oorzaken voor de sterke 
teruggang in de wereldeconomie. Door de wegvallende vraag naar olie kwam, daalde de olieprijs van 
$ 150 per vat (begin 2008) tot $ 40 (eind 2008). Direct gevolg hiervan was, dat de 
inflatieverwachtingen sterk daalden.  De sterk teruggevallen economische groei, die inmiddels een 
periode van recessie heeft ingeluid, gecombineerd met de deflatoire monetaire ontwikkeling, vraagt 
thans om een actief monetair en fiscaal ingrijpen van de kant van de overheden in de diverse landen.  
Krachtige, gecombineerde, maatregelen van nationale overheden zullen noodzakelijk zijn, om de 
economische groei te stimuleren.  
 
Financiële markten in 2008 
Obligaties 
Vanaf begin 2008 verslechterden de economische vooruitzichten als gevolg van de kredietcrisis in 
de Verenigde Staten. Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten daalde flink in het 
eerste kwartaal en ook overige indicatoren duidden erop dat de economie van de Verenigde 
Staten richting een recessie ging. Dit zorgde voor een scherpe daling van de kredietmarkten in het 
begin van het jaar. Om de rust op de financiële markten enigszins te herstellen verlaagde de 
Amerikaanse Centrale Bank (Fed) de rente gedurende het jaar tot bijna 0%.  
De Europese Centrale Bank (ECB) maakte zich in het begin van 2008 voornamelijk zorgen om de 
opgelopen inflatie als gevolg van de hoge olieprijs en overige grondstoffen. Ondanks dat ook in 
Europa de economische vooruitzichten verslechterden, verhoogde de ECB in juli toch de rente om 
de inflatie onder controle te houden. Dit rentebeleid werd in de tweede helft van 2008 drastisch 
gewijzigd. De gevolgen van de kredietcrisis op de rest van de economie werden in Europa toen 
ook duidelijk zichtbaar. Na het faillissement van Lehman Brothers in september is de economie 
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wereldwijd in een recessie terechtgekomen. Als gevolg van de afgenomen vraag zijn de prijzen van olie 
en andere grondstoffen enorm gedaald in de tweede helft van 2008. Hierdoor is het inflatiecijfer in de 
Eurozone weer in de buurt van de ECB doelstelling van 2% gekomen. Dit gaf de ECB de mogelijkheid 
om de rente flink te verlagen met in totaal 1.75% tot een niveau van 2.50%.  
 
Als gevolg van de oplopende inflatie en de renteverhoging van de ECB daalden de Europese 
obligatiemarkten voornamelijk in het tweede kwartaal van 2008. Dit werd geheel goedgemaakt in de 
tweede helft van 2008. De renteverlagingen en de dalende inflatie zorgden toen voor een flinke stijging 
van staatsobligaties. De rente op de 10 jaars Duitse staatsobligaties begon het jaar op een niveau van 
4.31%, steeg in juni tot 4.68% om vervolgens te dalen naar 2.95% aan het eind van het jaar. Voor 
bedrijfsobligaties was 2008 een van de slechtste jaren uit de historie. Vooral in september brak de 
paniek uit na het faillissement van Lehman en moest de FED alle zeilen bijzetten om de markt te 
ondersteunen. Ook in Europa moest de overheid ingrijpen om een aantal financiële instellingen van de 
ondergang te redden en waren kapitaalinjecties noodzakelijk om de balansen van banken te 
ondersteunen.  
 
Vooruitzichten  
De wereldwijde economische crisis, die in 2007 als een probleem op de Amerikaanse huizenmarkt 
begon, heeft in 2008 niet alleen de financiële sector, maar ook de overige segmenten van de 
wereldeconomie geïnfecteerd. De verwachtingen die er thans, begin 2009, over de ontwikkeling van de 
wereldeconomie bestaan zijn niet bemoedigend. Voorspellingen over de ontwikkeling van de financiële 
markten zijn zeer onzeker. Om deze reden is het niet verantwoord daarover een uitspraak te doen.  
 
Stond in het verleden vooral de renteontwikkeling centraal bij de beoordeling van obligaties, in 2008 is 
daar zeer expliciet ook het debiteurenrisico aan toegevoegd. Ondanks de relatief hogere rendementen 
lijken beleggers niet genegen, om zelfs bedrijfsobligaties met een goede kredietwaardigheid, op te 
nemen. Bij de obligaties blijven ook in 2009 staatsobligaties van gerenommeerde landen een veilige 
haven, bij een kerend sentiment mogelijk aangevuld met voornoemde eerste klas bedrijfsobligaties.  
 
Amsterdam, 1 april 2009 
De beheerder: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.  
 
 
 
KERNCIJFERS 
(bedragen in euro’s) 
  2008 2007 2006 2005 2004 
Beleggingsresultaat: 1) -0,90% -1,74% -1,22% 4,27% 6,4% 
Waarvan uit  inkomsten  4,01% 4,27% 3,14% 4,71% 4,4% 
 waardeverandering  -3,70% -4,69% -3,47% 0,95% 3,0% 
 Kosten  -1,21% -1,32% -0,88% -1,38% -1,0% 
Benchmark Lehman Euro  9,28% 1,67% -0,24% 4,66% 7,5% 
 
1) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per 01-01-2008, heeft betrekking op de 

periode van 01-01-2008 t/m 31-12-2008. 

 
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. 
 
Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark:  
Lehman Euro  : Lehman Aggregate Index all>1 jaar. 
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LEVOB €URO OBLIGATIE FONDS (IN LIQUIDATIE) 
BALANS per 31 december (voor winstbestemming) 
 
(in duizenden euro´s)           
  2008    2007   
ACTIVA           

           
Beleggingen           
Obligaties 11.264     12.807     

   11.264     12.807   
Vorderingen            
Overige vorderingen 263     330     

   263     330   
           

Liquide middelen   549     55   
           
           
Totaal   12.076     13.192   
           
PASSIVA           
           
Eigen vermogen           
Gestort en opgevraagd kapitaal 11.886     12.521     
Cumulatief resultaat  302     886     
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar 112 -    215 -    
   12.076     13.192   
           

           
Totaal   12.076     13.192   
           
WINST- en VERLIESREKENING over de periode 
1 januari t/m 31 december           
(in duizenden euro´s)           
 2008   2007   
BATEN           

           
Opbrengst beleggingen 499     522     
Gerealiseerde waardeverandering van 213 -    344 -    
beleggingen           
Niet gerealiseerde waardeverandering 248 -    235 -    
van beleggingen           
Overige bedrijfsopbrengsten 1     5     
Totaal bedrijfsopbrengsten   39     52 -  

           
LASTEN           
            
Beheerskosten en rentelasten 135     145     
Bewaarloon 10     12     
Overige bedrijfslasten 6     6     
Totaal bedrijfslasten   151     163   
           
Netto resultaat   112 -    215 -  
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LEVOB €URO OBLIGATIE FONDS (IN LIQUIDATIE)  
KASSTROOMOVERZICHT over de periode 
1 januari t/m 31 december           
(in duizenden euro´s)           
 2008   2007   
           
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten           
Netto resultaat 112 -    215 -    
Gerealiseerde waardeverandering van 213     344     
beleggingen           
Niet gerealiseerde waardeverandering 248     235     
van beleggingen           
Aankopen van beleggingen 8.048 -    8.693 -    
Verkopen van beleggingen 9.130     9.016     
Mutaties vorderingen 67     14     
Mutaties kortlopende schulden -     130 -    
Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten   1.498     571   
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten           
Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen 667     979     
Betaald bij inkoop eigen aandelen 1.302 -    1097 -    
Uitgekeerd dividend 369 -    543 -    
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten   1.004 -    661 -  
           
Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen   494     90 -  
           
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode   55     145   
           
Totaal geldmiddelen eind van de    549     55   
verslagperiode           

           
 
Voor de waarderingsgrondslagen van het kasstroomoverzicht verwijzen wij naar de grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in dit hoofdstuk. 
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Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie)  
Toelichting algemeen 
 
Het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) is een Fonds voor gemene rekening en is een 
beleggingsfonds als bedoeld in de Wft. Het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) bestaat sinds 1 
juli 1999. Het aan- of verkopen van participaties kan ondermeer plaatsvinden via de Stichting Levob 
Beleggingsrekening. Het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) heeft een (semi-) open-end 
karakter. Dat wil zeggen dat bij het beleggingsfonds een doorlopende uitgifte en inname van 
participaties plaatsvindt, behoudens bijzondere omstandigheden als in het prospectus van het Fonds 
omschreven, onder andere indien het Fonds door de inkoop niet meer aan een of meer van de 
criteria voor het hebben van de status van Fiscale Beleggingsinstelling zou voldoen. Op 8 september 
2006 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een vergunning van de Autoriteit Financiële 
Markten verkregen conform artikel 2:65 van de Wft. Het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) 
valt onder deze vergunning en staat derhalve onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM).  
 
Op de participantenvergadering van 11 maart 2009 is met instemming van de Raad van Toezicht 
van het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) besloten tot de voorgenomen ontbinding, welke 
naar verwachting geëffectueerd zal worden op of omstreeks 13 juni 2009.  
De vereffening van het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) geschiedt anders dan in geld door 
inbreng van het vermogen van het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) op aandelen in Achmea 
Beleggingsfondsen N.V.. 
Het vermogen van de Levob Fondsen dat is toe te rekenen aan de door AP&L en/of Achmea UL 
gehouden participaties in de Levob Fondsen zal niet worden overgedragen aan Achmea 
Beleggingsfondsen N.V., maar aan het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked 
Beleggingsfondsen (“Achmea UL”). De vereffening zal geen (negatieve) invloed hebben op het 
vermogen en resultaat van het Fonds. 
 
De bewaarder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Achmea Bewaarder LVB 
€uro Obligatie Fonds (KvK 34208279), is bewaarder van het vermogen van het Levob €uro 
Obligatie Fonds (in liquidatie) en is een bewaarder als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. 
De bewaring van financiële instrumenten vindt plaats op een ten name van Levob €uro Obligatie 
Fonds (in liquidatie) geopende custody account bij BNY Mellon Asset Servicing B.V.. 
 
De Voorwaarden van Beheer en Bewaring zijn laatstelijk gewijzigd op 1 juli 2007. 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 

Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het vermogensbeheer en een deel van de 
administratie van het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) uitbesteed aan F&C Netherlands 
B.V., die op haar beurt de administratieve taken heeft uitbesteed aan BNY Mellon Asset Servicing 
B.V.. De kosten verbonden aan deze diensten worden deels in rekening gebracht aan Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V., welke deze kosten doorbelast aan het Fonds. 
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Dit jaarverslag is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor 
beleggingsinstellingen uit Titel 9 BW 2, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen opgenomen in 
duizenden euro´s en worden in de balans opgenomen posten gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. 
 
Vreemde valuta 
Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op 
balansdatum. Baten en lasten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de transactiekoers. 



 

 Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie)   15 
 

Koersresultaten (gerealiseerd en ongerealiseerd) op vreemde valuta worden in de resultatenrekening 
verantwoord. 
 
Beleggingen  
De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum. Waardeveranderingen in 
de portefeuille worden als gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 
in de winst - en verliesrekening verantwoord. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden 
opgenomen in de kostprijs en als gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat 
gebracht. 
 
Overige activa en passiva 
Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; de vorderingen, voor 
zover nodig, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Activa en passiva in vreemde 
valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers.  
 
Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in het verslagjaar 
gedeclareerde dividenden, interest, opbrengst uit verbruikleen effecten, koersresultaten en 
valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals beheerloon. Baten en lasten worden toegerekend aan 
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
 
Total expense ratio 
De total expense ratio omvat alle kosten die in een jaar ten laste van het Fonds zijn gebracht 
exclusief de kosten van effectentransacties en interestkosten. De total expense ratio is berekend 
door de totale kosten in het Fonds over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke 
waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is verkregen door de bedragen per 31-12-2007 x 0,5, 
31-03-2008, 30-06-2008, 30-09-2008 en 31-12-2008 x 0,5 bij elkaar op te tellen en vervolgens te 
delen door het aantal waarnemingen. 
 
Turnover ratio 
De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het 
gemiddeld eigen vermogen van het fonds en is een maatstaf voor de mate van een actief of minder 
actief beleggingsbeleid. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald 
door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de 
plaatsingen en opnames van eigen aandelen. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van 
de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen welke op identieke 
wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense ratio.  
 
Fiscale positie 
Het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) is een Fonds voor gemene rekening dat zich thans 
kwalificeert als Fiscale Beleggings Instelling in de zin van artikel 28 Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969. Dit betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, 
het Fonds geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. Op grond van één van deze voorwaarden 
dient het Fonds het fiscale resultaat, voor zover het op grond van de wettelijke bepalingen gehouden 
is dit in de vorm van dividend uit te keren, niet later dan in de achtste maand na afloop van het 
boekjaar aan haar participanten en houders van bewijzen van deelgerechtigheid ter beschikking te 
stellen. Volledigheidshalve zij erop gewezen dat gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten 
fiscaal gezien zullen worden toegevoegd aan de herbeleggingsreserve en dientengevolge niet voor 
uitdeling in de vorm van dividend in aanmerking komen. 
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Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde ´indirecte methode´, waarbij 
onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide 
middelen worden aangemerkt de kasmiddelen. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het 
resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten 
zijn, alsmede voor mutaties in de beleggingenportefeuille en de vlottende activa en passiva. De 
mutaties in het geplaatste kapitaal, betaalde bedragen bij inkoop eigen aandelen en 
dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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Verdeling per sector 31-12-2008

Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie)   
Toelichting op de balans 
 
Beleggingen 
Deze betreffen beleggingen in (certificaten van) aandelen in beursgenoteerde ondernemingen.  
Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Stand begin boekjaar 12.807  13.709 
Aankopen 8.048  8.693 
Verkopen -9.130  -9.016 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeverandering -461  -579 
van beleggingen    
Stand  11.264  12.807 
 
De omloopsnelheid van de beleggingen bedroeg in 2008 421,72% (2007: 570,66%). 
De omzetsnelheid van het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) geeft aan dat er actief is ingespeeld 
op de renteontwikkelingen gedurende het jaar. Voor uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van 
berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in dit hoofdstuk. 
 
De onderverdeling per sector is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Staatsobligaties            7.288  7.218 
Bedrijfsobligaties 3.976  5.589 
Totaal  11.264  12.807 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige vorderingen 
De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Lopende rente 263  330 
Totaal vorderingen 263  330 
 
Liquide middelen 
Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdeling per sector 31-12-2007

 Staatsobligaties

Bedrijfsobligaties
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Eigen vermogen 
 
Participaties 
Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit 597.810 participaties.  
Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Stand begin boekjaar 628.330  632.507 
Geplaatste participaties gedurende de verslagperiode 33.215  46.377 
Ingenomen participaties gedurende de verslagperiode -63.735  -50.554 
Totaal geplaatste participaties  597.810  628.330 
 
Gestort en opgevraagd kapitaal 
Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Stand begin boekjaar 12.521  12.639 
Geplaatst gedurende de verslagperiode 667  979 
Ingenomen gedurende de verslagperiode -1.302  -1.097 
Totaal gestort en opgevraagd kapitaal 11.886  12.521 
 
 
Cumulatief resultaat 
Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Stand begin boekjaar 886  1.716 
Toevoeging resultaat 2007 respectievelijk 2006 -215  -287 
Uitgekeerd dividend -369  -543 
Stand  302  886 
 
 
 
Vergelijkend overzicht eigen vermogen 
(bedragen in euro´s) 

  31 december 
2008 

31 december 
2007 

31 december 
2006 

Eigen vermogen (x 1.000)  12.076 13.192 14.068 
Aantal uitstaande aandelen  597.810 628.330 632.507 
Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 20,20 21,00 22,24 
 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van 

het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 
 
Opbrengst beleggingen 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Interest  559  576 
Overige opbrengsten -60  -54 
 499  522 
De overige opbrengsten betreffen voornamelijk indirect beleggingsresultaat uit Bond Futures. 
 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 
De aan-/verkoopkosten van beleggingen worden verwerkt als onderdeel van de verkrijgings-/ 
verkoopprijs van beleggingen. De aankoopkosten worden per de eerstvolgende beursdag opgenomen in 
de niet gerealiseerde waardeverandering, de verkoopkosten worden de eerstvolgende beursdag 
verantwoord in de gerealiseerde waardeverandering.  
 
Overige bedrijfsopbrengsten 
Deze betreffen voornamelijk transactievergoedingen. De op- of afslagen bedragen 0,03% (2007: 
0,25% tot 01-07-2007 en 0,03% vanaf 01-07-2007) van de netto vermogenswaarde bij in- en 
uittredingen, die ten gunste komen van het Fonds.  
 
Beheerloon 
Dit betreft een vergoeding van 1,08% (2007: 1,08%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze 
vergoeding is bestemd voor het vermogensbeheer en het beheer van het beleggingsfonds. Deze post 
wordt maandelijks afgerekend.  
 
Bewaarloon 
Dit betreft een vergoeding van 0,08% (2007: 0,08%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze 
vergoeding is bestemd voor Achmea Bewaarder LVB €uro Obligatie Fonds B.V. voor het optreden als 
bewaarder van het beleggingsfonds voor gemene rekening in de zin van de Wet op het financieel 
toezicht, daaronder mede begrepen het ten eigen name maar voor rekening en risico van het 
beleggingsfonds bewaren van de fondswaarden, met inbegrip van liquide middelen. Ook worden hier de 
kosten welke de custodian in rekening brengt, verantwoord. 
 
Overige bedrijfslasten 
De overige bedrijfslasten kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Accountantskosten Onderzoek van de jaarrekening 2  2 
Kosten toezicht AFM/DNB 1  1 
Diverse bedrijfslasten 3  3 
Totaal overige bedrijfslasten 6  6 
 
Diverse bedrijfslasten betreffen voornamelijk de kosten van drukwerk, advertentiekosten, externe 
adviseurs en bancaire provisies. 
 
De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en niet ten 
laste gebracht van het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie).  
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Over 2008 bedraagt de total expense ratio 1,21% (2007: 1,20%) en is opgebouwd uit de volgende 
componenten: 
 Werkelijke kosten Kosten volgens 

prospectus 
   
Beheerloon 1,09% 1,08% 
Externe kosten en overige kosten 0,04% variabel 
Bewaarloon 0,08% 0,08% 
   
   
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het vermogensbeheer uitbesteed aan F&C Netherlands 
B.V.. Deze kosten bedragen 0,135% (2007: 0,20%) van het gemiddeld uitstaand vermogen en zijn 
onder beheerkosten opgenomen in de resultatenrekening.  
  
 
Gelieerde partijen  
In gevolge artikel 124 lid 1 van het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (Bgfo) worden 
Achmea Holding N.V. en de groepsmaatschappijen van de Eureko/Achmea Groep, waaronder Achmea 
Pensioen- & Levensverzekeringen N.V., alsmede de Stichting Levob Beleggingsrekening, aangemerkt 
als gelieerde partijen van de beheerder en/of de bewaarder en dienen op grond hiervan de in het Bgfo 
genoemde transacties met deze partijen te worden vermeld. Van gelieerde partijen is sprake wanneer 
een partij beleidsbepalende invloed kan uitoefenen in een andere partij, dan wel invloed van betekenis 
kan uitoefenen op het zakelijk en financieel beleid van de andere partij. Via de hiervoor genoemde 
partijen hebben in 2008 geen transacties plaatsgevonden met betrekking tot effecten, treasury, 
derivaten, bewaring van effecten, uitlenen van effecten en het voeren van administraties, zoals bedoeld 
in het Bgfo.  
 
De door het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) aan de beheerder betaalde vergoeding is 
marktconform. Uit de beheervergoeding worden onder andere de kosten betaald voor de diensten die 
de groepsmaatschappijen van de Eureko/Achmea Groep aan de beheerder verlenen, zoals onder andere 
voor personeel, facilitaire zaken en IT, een en ander op basis van marktconforme tarieven of 
beloningen.  
Gedurende 2008 heeft het €uro Obligatie Fonds doorlopend aandelen uitgegeven aan– en/of ingekocht 
van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. of de Stichting Levob Beleggingsrekening, welke 
uitgifte of inkoop plaatsvindt op basis van de daarvoor geldende voorwaarden van Beheer en Bewaring, 
zoals vermeld in het prospectus. Per 31 december 2008 bedroeg het belang van Achmea Pensioen- en 
Levensverzekeringen N.V. 487.850 participaties en dat van de Stichting Levob Beleggingsrekening 
109.960 participaties in het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie). 
 
Personeel en bezoldiging 
Het Fonds heeft geen werknemers in dienst. De leden van de directie van Achmea Beleggingsfondsen 
Beheer B.V. ontvangen geen bezoldiging ten laste van het Fonds. 
 
 
Amsterdam, 1 april 2009 
De beheerder: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
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5. Overige gegevens 
 
Statutaire winstbestemming 
Conform artikel 14 van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van het Fonds wordt de winst 
conform het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 aan de 
participanten uitgekeerd. 
 
 
Voorgestelde winstbestemming 
Op de participaties zal dividend in contanten worden uitgekeerd. Het daarna resterende saldo zal aan de 
overige reserves worden toegevoegd. 
 
Dividendvoorstel 
Het door de Raad van Toezicht goedgekeurde voorstel is om over het afgelopen boekjaar van het 
betreffende fonds de volgende dividenden in contanten uit te keren: 
 
Dividend (in duizenden euro´s) 349 
Datum ex-dividend 15-04-2009 
Betaaldatum 27-04-2009 
 
 
Persoonlijke belangen van beheerder en bewaarder 
De leden van de directie van de beheerder en bewaarder hadden gedurende de verslagperiode geen 
persoonlijk belang in de beleggingen van het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie). 
  
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na balansdatum. 
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Aan: de beheerder van het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie). 

Accountantsverklaring 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de jaarrekening 2008 van Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) te Amsterdam bestaande uit 
de balans per 31 december 2008 en de winst-en-verliesrekening over 2008 met de toelichting gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur  
De beheerder van Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met Titel 9 
Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht , alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, 
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw 
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij 
verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te 
plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat.  

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk 
van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de 
risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de 
accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van 
vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen 
maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot 
doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit.  

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de beheerder van het 
fonds heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  

Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) per 31 december 2008 en van het resultaat over 
2008 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. 

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties  
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 
2:391 lid 4 BW. 

Amstelveen, 1 april 2009 

KPMG ACCOUNTANTS N.V. 

W.L.L. Paulissen RA
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7. Beleggingenspecificaties 
(in duizenden euro´s) 
 
De specificatie van de beleggingen van het Levob €uro Obligatie Fonds (in liquidatie) is als volgt: 
 
Beleggingen 2008: 
Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde 
        
Aareal Hyp Ag 3.25% 110   Buoni Pol. 4.5%  554   Italy Rep 5%  167  
Abn Amro Bk Nv 3.25% 195   Citigroup Inc 4.75% 135   Italy Rep 4,25% 204  
Abn Amro Bk Nv 5.375% 27   Dnb Nor Boligkr. 4.375% 102   Italy Rep 6.50% 34  
American Intl Group 8% 16   Finnish Govern. 4.375% 106   Kfw 3% 110  
Austria Rep 4.15% 109   Fortis Bank Sa Nv 4.25% 163   Lehman Brothers 5.375% 10  
Austria Rep6.25%  166   Fortis Bank Sa Nv 5.757% 48   Lehman Brothers  4.75% 10  
Ayt Bonos Tes 3.25% 199   France Govern 5.5% 209   Merrill Lynch 4.625% 94  
Bancaja Emisiones 4.625% 122   French Treasury 3.75% 174   Morgan Stanley 3.375% 142  
Bank Of America 4.75% 86   French Treasury 3.75% 70   Morgan Stanley 5.5% 72  
Barclays Bank Plc 4.75% 20   Ge Capital Euro 4.75% 50   Nat. Bldg Soc. 4.125% 50  
Barclays Bank Plc 4.875% 59   GECC 4.375% 496   Neth. Governm. 4% 565  
Belgium Kingdom 4% 20   German Nat Govern 4.75% 622   Neth. Govern. 5%  34  
Belgium Kingd 4%  103   Germany Fed Rep 5.5% 143   Neth. Governm.5.5% 121  
Belgium Kingd 5% 2035 160   Goldman Sachs 4.75% 117   North. Rock Plc3.875% 163  
Belgium Kingd 5% 2012 85   Goldman Sachs 5.125% 126   Portugal Republic5.45% 325  
Belgium Kingd 5.5% 178   Greece Republic Of 4.5% 253   Rabobank Ned. 4.125% 137  
Bonos  Obl Del Est 4.25% 314   Hbos Treasury 3.875% 95   Rabobank Ned. 4.75% 169  
Buoni Pol. 3.75% 2011 943   Hbos Treasury 4.5% 50   Rabobank Ned. FRN 24  
Buoni Pol. 3.75% 2016 107   Hellenic Republic 4% 48   RBS Grp 7.0916% 61  
Buoni Pol. 3.75% 2021 200   Hypo Alpe Adria 4.25% 105   Societe Generale 6.999% 31  
Buoni Pol. 4% 2037 212   Ing Bank Nv 3.5% 231   Spain Kingdom 4.8% 131  
Buoni Pol. 4.25% 2014 406   Ing Bank Nv 6.125% 86   Spanish Governm. 4.1% 250  
Buoni Pol. 4.25% 2011 205   Irish Treasury  4.4% 200   Ubs Cap Secs 8.836% 32  
 
Ter vergelijking de beleggingen 2007: 
Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde 
        
Aareal Hyp AG 3,25% 106  France Govern 3,75% 2021 65  Lehman Brother. 5,375% 96 

Abn Amro Bk Nv 3,25% 188  France Govern 3,75% 2017 129  Lehman Brother. 4,75% 112 

Abn Amro Bk Nv 5,375% 27  France Govern 5,5% 309  Merrill Lynch 4,625% 102 

Austria Rep. 3,5% 142  France Govern 4,25% 144  Morgan Stanley 3,375% 163 

Austria Rep. 6,25% 156  France Oat 5,25% 497  Morgan Stanley 5,5% 96 

Ayt Bonos Tes. 3,25% 195  French Treasury 3% 409  Nat. Bldg Soc. 4,125% 49 

Bancaja Emisiones 4,625% 390  French Treasury 3,75% 480  Neth. Govern. 2,75% 99 

Bank of America 4,75% 95  Ge Capital Euro 4,75% 50  Neth. Govern. 3% 98 

Barclays Bk 4,75% 47  GECC 4,375% 498  Neth. Govern 3,75% 298 

Barclays Bk 4,875% 122  German Nat. Govern 4,75% 6  Neth. Govern 4% 460 

Belgium Kingd 4% 2017 19  Germany  Rep 5,5% 129  Neth. Govern 4,25% 103 

Belgium Kingd 4% 2013 99  Germany  Rep 4,5% 356  Neth. Govern 5% 33 

Belgium Kingd 5% 2035 146  Germany  Rep 4,75% 147  Neth. Govern 5,5% 89 

Belgium Kingd 5% 2012 165  Goldman Sachs 4,75% 133  Northern Rock Plc 
3,875% 

158 

Buoni Pol. Del Tes 2,75% 280  Goldman Sachs 5,125% 144  Rabobank 4,125% 132 

Buoni Pol. Del Tes 3% 720  Hbos Treasury 3,875% 95  Rabobank 4,75% 166 

Buoni Pol. Del Tes 3,75% 103  Hbos Treasury 4,5% 50  Rabobank FRN 25 

Buoni Pol. Del Tes 4% 558  Hellenic rep 4,5% 289  Rep. Of Austria 97 

Citygroup Inc 4,75% 146  Hypo Alpe Adira 4,25% 107  RBS Grp 7,0916% 150 

Dnb Nor Boligkr 4,375% 100  Ing Bank Nv 3,5% 260  Sanpaolo Imi 0% 78 

Eur. Mortgage Secs 5,25% 454  Intl Ned.Bk Nv 5,375% 204  Sns Bank Ned. 6,25% 463 

Fortis Bank Sa Nv 4,25% 179  Italy Rep of 5% 226  Soc. Generale 6,999% 51 

Fortis Bank Sa Nv 5,757% 50  Italy Rep. of Btp 6,5% 283  Washington Bk 4,5% 109 
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1. Algemene gegevens 
 
Beheerder Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie gevormd wordt door: 

• Mr. Drs. R.J. Hof Directievoorzitter (tot 01-09-2008) 
• Drs. R. Becker MBA Directievoorzitter (vanaf 01-09-2008) 
• Drs. J.J.P.M. van Benthem Financieel directeur  (tot 01-09-2008) 
• P.W. van den Bosch MBA RB  Operationeel directeur  (tot 01-01-2009) 
• J.J.M.M. Vervuurt RA RC Financieel directeur (vanaf 01-09-2008) 
 
 
Raad van Commissarissen: 
• Drs. E.A.J. van de Merwe* (voorzitter)  
• Drs. A.A. Lugtigheid  
• Drs. G. van Olphen RA  
• Dr. R.T. Wijmenga* (tot 1-7-2008) 
• Mr. T.C.A.M. van Rijckevorsel* (vanaf 1-7-2008) 
• Ir. J.B.J.M. Molenaar (vanaf 1-10-2008) 
* Lid van het Audit Committee. 
 

 
 

Kantooradres: 
Molenwerf 2-8 
1014 AG Amsterdam 

   Postbus 59011 
   1040 KA Amsterdam    
   K.v.K. 8062738 
       
 
 Bewaarder Achmea Bewaarder LVB €uropees Mix Fonds 
    Het bestuur van deze bewaarder wordt gevormd door: 

• Mr. M.P. Brandt  
• Drs. G.J.N. Melse  
 

 
Raad van Toezicht Achmea Holding N.V. 
 
 
Accountant KPMG Accountants N.V. 
 Burgemeester Rijnderslaan 10-20 
 1185 MC Amstelveen 
 
 
Depotbank BNY Mellon Asset Servicing B.V. 
 Strawinskylaan 337 
 1077 XX Amsterdam 
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Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie)  
 
2. Profiel Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie)  
 
Structuur 
Het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) is een Fonds voor gemene rekening dat voor rekening 
en risico van de participanten het vermogen grotendeels belegt in effecten genoteerd op de 
binnenlandse effectenbeurs, alsmede daarvan afgeleide producten, waaronder al dan niet ter beurze 
genoteerde aandelenindexopties en –futures, converteerbare obligaties alsmede effecten uitgegeven 
door vastgoedfondsen, teneinde de participanten in de opbrengsten te doen delen.  
 
Het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) heeft een (semi-) open-end karakter. Dat wil zeggen 
dat bij het beleggingsfonds een doorlopende uitgifte en inname van participaties plaatsvindt, 
behoudens bijzondere omstandigheden als in het prospectus van het Fonds omschreven.  
 
Het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) is in beginsel te allen tijde bereid tot uitgifte dan wel 
inkoop van participaties. Indien de beheerder van mening is dat door de uitgifte dan wel inkoop van 
participaties: (I) het Fonds niet aan een of meer van de criteria voor een fiscale beleggingsinstelling 
zou voldoen, (II) in strijd zou worden gehandeld met enige wettelijke bepaling of het 
beleggingsbeleid, of (III) de belangen van bestaande participanten zouden worden geschaad, vindt 
geen uitgifte of inkoop plaats. 
Voor andere bijzondere omstandigheden waaronder inkoop van participaties kan worden opgeschort, 
wordt verwezen naar artikel 10 lid 6 van de Voorwaarden. 
 
Uitgifte en inkoop van aandelen 
Beleggers worden in de gelegenheid gesteld aan- en verkopen te verrichten via de Levob 
Beleggingsrekening. Wanneer participaties worden gekocht , dan geschiedt dit tegen een 
aankoopkoers (afgiftekoers) die gelijk is aan de dan geldende intrinsieke waarde per participatie, 
vermeerderd met de voor dit Fonds vastgestelde opslag. Wanneer participaties worden verkocht, 
dan geschiedt dit tegen een verkoopkoers die gelijk is aan de dan geldende intrinsieke waarde per 
participatie, verminderd met de voor dit Fonds vastgestelde afslag; beide zoals vastgelegd in het 
prospectus. 
 
Fiscale positie 
Het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) is een Fonds voor gemene rekening dat zich thans 
kwalificeert als Fiscale Beleggings Instelling in de zin van artikel 28 Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969. Dit betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, 
het Fonds geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. Op grond van één van deze voorwaarden 
dient het Fonds het fiscale resultaat, voor zover het op grond van de wettelijke bepalingen gehouden 
is dit in de vorm van dividend uit te keren, niet later dan in de achtste maand na afloop van het 
boekjaar aan haar participanten en houders van bewijzen van deelgerechtigheid ter beschikking te 
stellen. Volledigheidshalve zij erop gewezen dat gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten 
fiscaal gezien zullen worden toegevoegd aan de herbeleggingsreserve en dientengevolge niet voor 
uitdeling in de vorm van dividend in aanmerking komen. 
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3. Verslag van de beheerder 
 
Algemeen 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan per 31 december 2008 van het Levob €uropees Mix Fonds 
(in liquidatie).  
 
Op 8 september 2006 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een vergunning van de 
Autoriteit Financiële Markten verkregen conform artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht, 
zodat artikel 401 Boek 2 Titel 9 Burgerlijk Wetboek voor het Fonds van toepassing is. 
 
AO/IC 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die 
voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht 
financiële ondernemingen (Bgfo). 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende 
aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen 
gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van 
de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals 
opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond 
hiervan verklaart de beheerder voor het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) te beschikken 
over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de 
eisen van het Bgfo. 
Ook heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet 
effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Achmea Beleggingsfondsen Beheer 
B.V. verklaart met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende 2008 
effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) is vermogensgroei per participatie in 
de vorm van koersresultaat, dividenden en interest, waarbij de rendementsverwachting en het risico 
in overeenstemming zijn met die van een gespreide portefeuille Europese aandelen en obligaties die 
zijn uitgegeven in euro of in de nationale valuta van de EMU landen zoals die gold voor de invoering 
van de euro.  
 
Stemgedrag 
De beheerder van het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) zal conform het prospectus geen 
stemrechten op aandelen in andere ondernemingen uitoefenen tenzij in geval van uitzonderlijke 
omstandigheden waarin de Participanten daardoor zouden worden benadeeld. 
 
Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar 
Het vermogen van het Fonds is gedurende de verslagperiode afgenomen tot EUR 68,7 miljoen 
(2007: EUR 97,2 miljoen). Over het verslagjaar 2008 heeft het Fonds een resultaat geboekt van 
EUR -27,7 miljoen (2007: EUR 2,2 miljoen). De netto vermogenswaarde per aandeel van het Fonds 
bedroeg ultimo 2008 EUR 16,00 (2007: EUR 22,96) hetgeen ten opzichte van 31 december 2007 
een rendement van -28,53% betekent. De vergelijkbare benchmark van het Fonds heeft over 
dezelfde periode een rendement van -21,45% gerealiseerd. 
 
Beleggingsresultaten  
Dit Fonds belegt primair in aandelen van ondernemingen die genoteerd zijn aan de Europese beurzen 
en in beursgenoteerde obligaties genoteerd in euro´s. De strategische verdeling bedraagt 50/50. 
Het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) heeft in 2008 de weging van 50% aandelen en 50% 
obligaties over het jaar vrijwel gehandhaafd met een kleine overweging voor obligaties. 
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Aandelen 
De resultaten bleven achter bij de vergelijkbare index. De relatieve slechte performance werd voor 
een groot gedeelte in de turbulente maanden september en oktober behaald. De specifieke keuze 
van aandelen was negatief voor de prestaties van het fonds, vooral de selectie binnen de olie- en 
financiële sector was hier debet aan. Het fonds had een onderweging in de grotere oliebedrijven met 
een sterke balans en een, voor vele beleggers, aantrekkelijke dividenduitkering. Volkswagen waar 
het fonds geen positie in had was het bedrijf met de grootste negatieve bijdragen. Het aandeel steeg 
met honderden procenten toen door de overname van Porsche hedge fondsen gedwongen werden 
posities in te dekken terwijl er vrijwel geen stukken voorhanden waren. De beleggingen in de 
speciaal chemie onderneming Rhodia drukten ook het resultaat, de koers van dit aandeel daalde fors 
door de onzekerheid in de markten voor grondstoffen en valuta’s. In de financiële sector had het 
fonds te lijden onder zijn beleggingen in de gespecialiseerde Duitse vastgoedbank Hypo Real Estate 
en Aareal. De koers van het aandeel Bank of Cyprus stond in het tweede halfjaar onder druk wegens 
bezorgdheid over de exposure naar de opkomende markten. Zowel Aareal als Bank of Cypres lieten 
echter operationeel goede resultaten zien. 
 
Obligaties 
De absolute performance was door de dalende rente (met als gevolg een koersstijging) positief 
maar door negatieve koersontwikkelingen bij bedrijfsobligaties werd dit vrijwel teniet gedaan. Het 
Fonds bleef duidelijk achter op de benchmark. Het Fonds heeft in het jaar 2008 voornamelijk een 
langere looptijd aangehouden dan de benchmark. Hiermee werd vooruitgelopen op een rentedaling 
als gevolg van een groeiafzwakking. Deze overweging in de langere looptijden binnen de 
portefeuille was licht positief voor de performance ten opzichte van de index van het Fonds. De 
positie in bedrijfsobligaties had in het jaar 2008 een grote negatieve invloed op de resultaten van 
het Fonds. Door de financiële crisis was het rendement van de bedrijfsobligaties een stuk lager dan 
het rendement op staatsobligaties. Voor de bedrijfsobligaties was het een van de slechtste jaren 
uit de historie. De overweging in bedrijfsobligaties en dan vooral de zware weging in de financiële 
sector heeft er toe geleid dat het fonds aanzienlijk slechter presteerde dan de benchmark. 
 
Enhanced engagement 
Duurzaamheid wordt steeds meer een factor van betekenis in de beleggingsgemeenschap, zo ook bij 
het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie). Het engagementbeleid zal in de komende jaren verder 
worden uitgebouwd. Het engagement dat wordt nagestreefd, betekent dat er een brede 
aandelenportefeuille is, waarvan weinig bedrijven op voorhand worden uitgesloten. Wel worden de 
activiteiten die door de Nederlandse overheid gezien worden als controversieel (zoals clusterbommen 
en landmijnen) a priori uitgesloten van de beleggingsportefeuille. 
Met bedrijven die in de portefeuille zijn opgenomen wordt de dialoog aangegaan. Als aandeelhouder 
is het mogelijk enige gedragsverandering in de bedrijfsvoering te bewerkstelligen. In 2008 heeft een 
drietal thema’s centraal gestaan: mensenrechten, dierproeven en klimaatverandering (CO2 emissie). 
 
Directiewisselingen 
Gedurende het verslagjaar is een aantal mutaties opgetreden in het bestuur van de statutaire 
bestuurder, Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.. Deze zijn een rechtstreeks gevolg van 
wijzigingen binnen de aansturing van de hypothecaire en retailbancaire activiteiten binnen Achmea. 
De heren Hof, Van Benthem en Van den Bosch zijn in de loop van 2008 teruggetreden als 
bestuursleden. Hun taken zijn overgenomen door de heren Becker en Vervuurt. 
 
Vooruitzicht algemeen 
Levob is sinds juli 2004 onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep bestaan 
verschillende beleggingsfondsen, die veelal onderling vergelijkbaar zijn. Door de beleggingsfondsen 
met een overlap in beleggingsbeleid samen te voegen, vereenvoudigt de structuur van de Achmea-
fondsen sterk. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. en de bewaarder hebben voorgesteld het 
Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) te ontbinden. Op de participantenvergadering van 11 maart 
2009 is met instemming van de Raad van Toezicht van het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) 
besloten tot de voorgenomen ontbinding, welke naar verwachting geëffectueerd zal worden op of 
omstreeks 13 juni 2009. De vereffening van het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) geschiedt 
anders dan in geld door inbreng van het vermogen van het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie),
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waaronder de door het Fonds gehouden beleggingsportefeuille, waartoe de participanten in het 
desbetreffende Levob Fonds, met uitzondering van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. 
(“AP&L”) en/of het Fonds voor Gemene Rekening Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen (“Achmea 
UL”), toe gerechtigd zijn, op aandelen in Achmea Beleggingsfondsen N.V. van de hierna vermelde 
serie tegen uitgifte aan de hiervoor bedoelde participanten van aandelen van die serie: Levob 
€uropees Mix Fonds (in liquidatie): subfonds Achmea €urolanden Mixfonds, serie 5, en waarbij het 
vermogen van de Levob Fondsen dat is toe te rekenen aan de door AP&L en/of Achmea UL 
gehouden participaties in de Levob Fondsen zal niet worden overgedragen aan Achmea 
Beleggingsfondsen N.V., maar aan het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked 
Beleggingsfondsen (“Achmea UL”) tegen uitgifte van participaties van bepaalde series in Achmea 
UL. De advertentie van 18 februari 2009 tot oproeping van de participantenvergadering, alsmede de 
advertentie van 13 maart 2009 van de bekendmaking van de opheffing van het Levob €uropees Mix 
Fonds (in liquidatie), zijn geplaatst in het landelijk dagblad Trouw en zijn te downloaden op de 
website www.achmeabeleggingsfondsen.nl van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., evenals 
het daartoe opgestelde Informatiememorandum van 18 februari 2009. 
 
Risico's bij het deelnemen in beleggingsfondsen 
Beleggen impliceert het aangaan van transacties in financiële instrumenten. Aan het beleggen in het 
onderhavige fonds en derhalve aan het gebruik van financiële instrumenten zijn zowel kansen als 
ook risico's verbonden. Het beheersen van risico's die met beleggen zijn verbonden moet altijd in 
samenhang worden gezien met de kansen, zoals die tot uitdrukking komen in het rendement. 
Risicomanagement is daarom niet zozeer het zoveel mogelijk inperken van risico's als wel het 
streven naar een optimale verhouding tussen rendement en risico binnen acceptabele limieten. 
Onderstaande opsomming bevat een aantal van de belangrijkste risico's die zich voordoen bij 
daadwerkelijke transacties in financiële instrumenten zoals die worden uitgevoerd in het Fonds.  
De belangrijkste risicocategorieën, verbonden met transacties in financiële instrumenten, zijn:  
 
Koersrisico 
De waarde van beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt 
belegd. Het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) beheerst het koersrisico door middel van 
diversificatie van de beleggingsportefeuille van het Fonds. Voor de opbouw van de portefeuille van 
het Fonds verwijzen wij naar de beleggingenspecificatie in hoofdstuk 7. 
 
Kredietrisico 
Dit risico wordt ook wel aangeduid als debiteurenrisico. De waarde van beleggingen wordt beïnvloed 
door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van desbetreffende 
uitgevende instellingen, de debiteuren. Voor het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) geldt 
daarnaast dat als gevolg van met name verkooptransacties en nog te ontvangen dividenden en 
interest kortlopende vorderingen ontstaan. De kortlopende vorderingen als gevolg van 
verkooptransacties kennen een zeer laag risico, aangezien de onderliggende activa slechts worden 
geleverd tegen gelijktijdige ontvangst van het transactiebedrag.  
 
Liquiditeitsrisico 
Het is mogelijk dat een positie, bijvoorbeeld als gevolg van het niet tijdig kunnen uitvoeren van een 
(effecten)transactie, niet tegen een redelijke koers kan worden geliquideerd. De mate van 
verhandelbaarheid van de effecten is van invloed op de hoogte van de feitelijke aankoop- en 
verkoopkoersen. Ter beperking van de verhandelbaarheidsrisico´s wordt in het algemeen 
voornamelijk belegd in goed verhandelbare, beursgenoteerde effecten. 
 
Renterisico 
De waarde van de beleggingen in het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) fluctueren als gevolg 
van verandering van marktrentes. Een algehele stijging van de renteniveaus zal naar verwachting 
leiden tot een daling van de koersen van dit Fonds. Door een actief beleid zal worden getracht dit 
risico te beperken. 
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Valutarisico 
De waarde van beleggingen in aandelen en vastrentende waarden wordt beïnvloed door de 
ontwikkelingen van de valutakoersen waarin de betreffende beleggingen luiden, voor zover deze niet de 
euro betreffen. Het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) loopt een indirect valutarisico door de 
beleggingen in bedrijven waarvan de resultaten beïnvloed worden door vreemde valuta ontwikkelingen. 
Daarnaast loopt het Fonds een direct valutarisico over de beleggingen waarvan de valuta anders luidt 
dan euro´s.  
 
Bewaarrisico 
Door insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer of onderwaarnemer 
kan verlies op in bewaring gegeven activa optreden. Dit risico wordt beperkt door het bewaren 
uitsluitend door gerenommeerde partijen te laten uitvoeren. De bewaring van stukken wordt uitgevoerd 
door BNY Mellon Asset Servicing B.V..  
 
Risicobeheer 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., de beheerder van het fonds, bewaakt dat het fonds in het 
algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder voortdurend blijft voldoen aan de 
randvoorwaarden zoals die in het prospectus zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de meer 
fondsspecifieke interne uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer gesteld ten aanzien 
van de mate van spreiding van de portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren, de kwaliteit van 
marktpartijen waarmede zaken worden gedaan en de liquiditeit van de beleggingen. 
Zo zal een brede en goede spreiding van de beleggingen naar verwachting een dempend effect hebben 
op onderkende prijsrisico's, terwijl selectie op kredietwaardigheidsniveau en limietbewaking de 
mogelijkheid scheppen om kredietrisico's te beheersen. Liquiditeitsrisico's kunnen worden beperkt door 
hoofdzakelijk in courante, beursgenoteerde effecten te beleggen. Door gebruik te maken van afgeleide 
financiële instrumenten is het mogelijk om prijsrisico's zoals valuta- en renterisico's af te dekken of te 
sturen. Tevens bieden deze instrumenten mogelijkheden tot efficiënt portefeuille-beheer bijvoorbeeld bij 
anticipatie op in- en uitstroom. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor zorg gedragen dat de market 
exposure van de portefeuille in lijn is met hetgeen bereikt zou kunnen worden zonder gebruik te maken 
van derivaten. Daarnaast zullen derivaten zodanig worden gebruikt dat de portefeuille als geheel binnen 
de beleggingsrestricties blijft. 
 
Terugblik economie 2008 
Het jaar 2008 werd volledig gedomineerd door de kredietcrisis. Deze crisis ontwikkelde zich via dalende 
huizenprijzen in de VS, wanbetalers op hypotheekleningen en grote koersdalingen op kredietderivaten 
naar faillissementen in het bankwezen en een vertrouwenscrisis tussen banken onderling. Hoewel het 
veel kleinere Bear Stearns nog van de ondergang werd gered, bleek het toch mogelijk dat een grote 
financiële instelling om kon vallen, zoals het geval was bij  het faillissement van de investmentbank 
Lehman Brothers. Hierdoor escaleerde de vertrouwenscrisis verder. De kredietverlening tussen banken 
onderling droogde op en het renteverschil tussen staats- en bedrijfsobligaties, de credit spread, steeg 
naar een niveau dat sinds de crisis van de jaren 30 uit de vorige eeuw niet meer was voorgekomen. 
Banken, verzekeraars en ook partijen als hedge funds leden hierdoor grote verliezen en werden 
gedwongen om te saneren. Omdat de liquiditeit in markten volledig wegviel en een normale 
herfinanciering niet meer mogelijk was kon schuldsanering alleen worden bereikt via een geforceerde 
verkoop van bezittingen en beleggingen. Een grote verkoopdruk op markten met enorme prijsdalingen 
was het gevolg. Valuta’s waarin veel was geleend, zoals  de dollar en de yen, stegen sterk. 
Aandelenbeurzen verloren meer dan 40% van hun waarde. De kapitaalmarktrente daalde sterk door een 
vlucht naar veiligheid.  
 
Aanvankelijk werden door de overheden nog geen ingrijpende maatregelen genomen. 
Beleidsveranderingen, zoals het troubled asset relief program (TARP) in de VS, werden uitgesteld. 
Uiteindelijk verlaagden centrale banken de rente for s, in de VS bijvoorbeeld tot praktisch 0%, werden 
diverse spaartegoeden door de overheden gegarandeerd, diverse illiquide schulden van banken 
overgenomen door centrale banken, complete banken genationaliseerd, werden er wereldwijd 
belastingverlagingen van enkele procenten van het BNP aangekondigd en werd staatssteun gegeven 
aan banken. 
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Als gevolg van de conjunctuurcyclus, maar versterkt door de crisis op de financiële markten, daalde in 
2008 het vertrouwen van zowel producenten als consumenten wereldwijd naar zeer lage niveaus. 
Naast deze ontwikkelingen, was de sterk opgelopen olieprijs een van de oorzaken voor de sterke 
teruggang in de wereldeconomie. Door de wegvallende vraag naar olie kwam, daalde de olieprijs van $ 
150 per vat (begin 2008) tot $ 40 (eind 2008). Direct gevolg hiervan was, dat de 
inflatieverwachtingen sterk daalden. De sterk teruggevallen economische groei, die inmiddels een 
periode van recessie heeft ingeluid, gecombineerd met de deflatoire monetaire ontwikkeling, vraagt 
thans om een actief monetair en fiscaal ingrijpen van de kant van de overheden in de diverse landen.  
Krachtige, gecombineerde, maatregelen van nationale overheden zullen noodzakelijk zijn, om de 
economische groei te stimuleren. 
 
Financiële markten in 2008 
Aandelen 
Het beursjaar kende voor aandelen in 2008 een heel slecht jaar, de wereldwijde index leverde 37% in 
(in Euro’s). Het jaar kende een slechte start. In januari kreeg de kredietcrisis een nieuw vervolg toen 
bleek dat grote Amerikaanse verzekeraars van hypotheekleningen mogelijk insolvabel zouden zijn. De 
angst voor een mogelijk domino-effect dat dit tot gevolg zou hebben zorgde voor zeer scherpe 
koersdalingen. In april volgde een rally van de wereldwijde aandelenmarkten na acties van de 
Amerikaanse Centrale Bank (Fed) om het vertrouwen in het financiële systeem te herstellen en de 
markten te stabiliseren. Dit alles na de ineenstorting van de grote Amerikaanse bank Bear Stearns. De 
crisis in het wereldwijde financiële systeem bereikte in de tweede helft van 2008 een hoogtepunt nadat 
in september Lehman Brothers bankroet ging. Eerder al werden de grootste Amerikaanse 
hypotheekspelers Freddie Mac en Fannie Mae gered door de overheid. Het gebrek aan vertrouwen 
tussen banken onderling zorgde voor een sneeuwbaleffect en leidde tot liquiditeitsproblemen bij vele 
banken. Het laatste redmiddel, in de vorm van staatssteun, werd veelvuldig aangewend. De 
vertrouwenscrisis bij banken leidde tot het vrijwel volledig dichtdraaien van de kredietkraan. Het effect 
op de reële economie werd pijnlijk zichtbaar in het laatste kwartaal. De wereldwijde handel kwam 
abrupt tot stilstand en veel bedrijven waren genoodzaakt de productie fors te verlagen en te snoeien in 
de kosten. 
  
Obligaties 
Vanaf begin 2008 verslechterden de economische vooruitzichten als gevolg van de kredietcrisis in de 
Verenigde Staten. Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten daalde flink in het eerste 
kwartaal en ook overige indicatoren duidden erop dat de economie van de Verenigde Staten richting 
een recessie ging. Dit zorgde voor een scherpe daling van de kredietmarkten in het begin van het jaar. 
Om de rust op de financiële markten enigszins te herstellen verlaagde de Amerikaanse Centrale Bank 
(Fed) de rente gedurende het jaar tot bijna 0%.  
 
De Europese Centrale Bank (ECB) maakte zich in het begin van 2008 voornamelijk zorgen om de 
opgelopen inflatie als gevolg van de hoge olieprijs en overige grondstoffen. Ondanks dat ook in Europa 
de economische vooruitzichten verslechterden, verhoogde de ECB in juli toch de rente om de inflatie 
onder controle te houden. Dit rentebeleid werd in de tweede helft van 2008 drastisch gewijzigd. De 
gevolgen van de kredietcrisis op de rest van de economie werden in Europa toen ook duidelijk 
zichtbaar. Na het faillissement van Lehman Brothers in september is de economie wereldwijd in een 
recessie terechtgekomen. Als gevolg van de afgenomen vraag zijn de prijzen van olie en andere 
grondstoffen enorm gedaald in de tweede helft van 2008. Hierdoor is het inflatiecijfer in de Eurozone 
weer in de buurt van de ECB doelstelling van 2% gekomen. Dit gaf de ECB de mogelijkheid om de rente 
flink te verlagen met in totaal 1.75% tot een niveau van 2.50%.  
 
Als gevolg van de oplopende inflatie en de renteverhoging van de ECB daalden de Europese 
obligatiemarkten voornamelijk in het tweede kwartaal van 2008. Dit werd geheel goedgemaakt in de 
tweede helft van 2008. De renteverlagingen en de dalende inflatie zorgden toen voor een flinke stijging 
van staatsobligaties. De rente op de 10 jaars Duitse staatsobligaties begon het jaar op een niveau van 
4.31%, steeg in juni tot 4.68% om vervolgens te dalen naar 2.95% aan het eind van het jaar.  
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Voor bedrijfsobligaties was 2008 een van de slechtste jaren uit de historie. Vooral in september brak 
de paniek uit na het faillissement van Lehman en moest de FED alle zeilen bijzetten om de markt te 
ondersteunen. Ook in Europa moest de overheid ingrijpen om een aantal financiële instellingen van de 
ondergang te redden en waren kapitaalinjecties noodzakelijk om de balansen van banken te 
ondersteunen.  
 
Vooruitzichten  
De wereldwijde economische crisis, die in 2007 als een probleem op de Amerikaanse huizenmarkt 
begon, heeft in 2008 niet alleen de financiële sector, maar ook de overige segmenten van de 
wereldeconomie geïnfecteerd.  De verwachtingen die er thans, begin 2009, over de ontwikkeling van 
de wereldeconomie bestaan zijn niet bemoedigend. Voorspellingen over de ontwikkeling van de 
financiële markten zijn zeer onzeker. Om deze reden is het niet verantwoord daarover een uitspraak te 
doen.  
 
Voor de aandelenportefeuilles zal met betrekking tot het actieve beheer een prudent beleid worden 
gevoerd. Stond in het verleden vooral de renteontwikkeling centraal bij de beoordeling van obligaties, in 
2008 is daar zeer expliciet ook het debiteurenrisico aan toegevoegd. Ondanks de relatief hogere 
rendementen lijken beleggers niet genegen, om zelfs bedrijfsobligaties met een goede 
kredietwaardigheid, op te nemen. Bij de obligaties blijven ook in 2009 staatsobligaties van 
gerenommeerde landen een veilige haven, bij een kerend sentiment mogelijk aangevuld met 
voornoemde eerste klas bedrijfsobligaties. 
 
 
Amsterdam, 1 april 2009 
De beheerder: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
 
 
 
 
 
KERNCIJFERS 
(bedragen in euro’s) 
  2008 2007 2006 2005 2004 
Beleggingsresultaat: 1) -28,53% 2,21% 9,18% 15,57% 7,7% 
Waarvan uit  inkomsten  3,36% 3,16% 3,71% 3,90% 3,7% 
 waardeverandering  -30,84% 0,24% 6,76% 13,02% 5,2% 
 kosten  -1,05% -1,19% -1,29% -1,35% -1,2% 
Benchmark FTSE Eurotop/  -21,45% 1,76% 7,85% 13,14% 7,0% 
 Lehman Euro       
 
1) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per 01-01-2008, heeft betrekking op de 

periode van 01-01-2008 t/m 31-12-2008. 

 
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. 
 
Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark:  
FTSE Eurotop   : FTSE Eurotop 300 Price Index 
Lehman Euro  : Lehman Aggregate Index all>1 jaar
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LEVOB €UROPEES MIX FONDS (IN LIQUIDATIE) 
BALANS per 31 december (voor winstbestemming) 
 
(in duizenden euro´s)           
  2008    2007   
ACTIVA           

           
Beleggingen           
Aandelen 30.591     54.603     
Obligaties 35.870     40.801     

   66.461     95.404   
Vorderingen            
Uit hoofde van effectentransacties -     34     
Overige vorderingen 902     1.203     

   902     1.237   
           

Liquide middelen   1.336     611   
           
           
Totaal   68.699     97.252   
           
PASSIVA           
           
Eigen vermogen           
Gestort en opgevraagd kapitaal 81.262     79.855     
Cumulatief resultaat  15.104     15.197     
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar 27.672 -    2.180     
   68.694     97.232   
Kortlopende schulden           
Uit hoofde van effectentransacties  -     19     
Overige schulden 5     1     
   5     20   

           
Totaal   68.699     97.252   
           
WINST- en VERLIESREKENING over de periode 
1 januari t/m 31 december           
(in duizenden euro´s)           
 2008   2007   
BATEN           

           
Opbrengst beleggingen 3.255     3.102     
Gerealiseerde waardeverandering van 13.022 -    5.999     
beleggingen           
Niet gerealiseerde waardeverandering 16.890 -    5.767 -    
van beleggingen           
Overige bedrijfsopbrengsten 7     16     
Totaal bedrijfsopbrengsten   26.650 -    3.350   

           
LASTEN           
            
Beheerskosten en rentelasten 913     1.054     
Bewaarloon 68     83     
Overige bedrijfslasten 41     33     
Totaal bedrijfslasten   1.022     1.170   
           
Netto resultaat   27.672 -    2.180   
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LEVOB €UROPEES MIX FONDS (IN LIQUIDATIE) 
KASSTROOMOVERZICHT over de periode 
1 januari t/m 31 december           
(in duizenden euro´s)           
 2008   2007   
           
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten           
Netto resultaat 27.672 -    2.180     
Gerealiseerde waardeverandering van 13.022     5.999 -    
beleggingen           
Niet gerealiseerde waardeverandering 16.890     5.767     
van beleggingen           
Aankopen van beleggingen 68.201 -    92.749 -    
Verkopen van beleggingen 67.232     90.793     
Mutaties vorderingen 335     79     
Mutaties kortlopende schulden 15 -    50 -    
Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten   1.591     21   
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten           
Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen 6.364     5.474     
Betaald bij inkoop eigen aandelen 4.957 -    2.970 -    
Uitgekeerd dividend 2.273 -    2.246 -    
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten   866 -    258   
           
Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen   725     279   
           
Totaal geldmiddelen begin van de verslagperiode   611     332   
           
Totaal geldmiddelen eind van de    1.336     611   
verslagperiode           

           
 
Voor de waarderingsgrondslagen van het kasstroomoverzicht verwijzen wij naar de grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in dit hoofdstuk. 
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Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie)  
Toelichting algemeen 
 
Het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) is een Fonds voor gemene rekening en is een 
beleggingsfonds als bedoeld in de Wft. Het €uropees Mix Fonds bestaat sinds 1 juli 1999. Het aan- 
of verkopen van participaties kan ondermeer plaatsvinden via de Stichting Levob 
Beleggingsrekening. Het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) heeft een (semi-) open-end 
karakter. Dat wil zeggen dat bij het beleggingsfonds een doorlopende uitgifte en inname van 
participaties plaatsvindt, behoudens bijzondere omstandigheden als in het prospectus van het Fonds 
omschreven, onder andere indien het Fonds door de inkoop niet meer aan een of meer van de 
criteria voor het hebben van de status van Fiscale Beleggingsinstelling zou voldoen. Op 8 september 
2006 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een vergunning van de Autoriteit Financiële 
Markten verkregen conform artikel 2:65 van de Wft. Het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) 
valt onder deze vergunning en staat derhalve onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM).  
 
Op de participantenvergadering van 11 maart 2009 is met instemming van de Raad van Toezicht 
van het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) besloten tot de voorgenomen ontbinding, welke 
naar verwachting geëffectueerd zal worden op of omstreeks 13 juni 2009.  
De vereffening van het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) geschiedt anders dan in geld door 
inbreng van het vermogen van het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) op aandelen in Achmea 
Beleggingsfondsen N.V.. 
Het vermogen van de Levob Fondsen dat is toe te rekenen aan de door AP&L en/of Achmea UL 
gehouden participaties in de Levob Fondsen zal niet worden overgedragen aan Achmea 
Beleggingsfondsen N.V., maar aan het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked 
Beleggingsfondsen (“Achmea UL”). De vereffening zal geen (negatieve) invloed hebben op het 
vermogen en resultaat van het Fonds. 
 
De bewaarder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Achmea Bewaarder LVB 
€uropees Mix Fonds (KvK 34208281), is bewaarder van het vermogen van het Levob €uropees Mix 
Fonds (in liquidatie) en is een bewaarder als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. De 
bewaring van financiële instrumenten vindt plaats op een ten name van Levob €uropees Mix Fonds 
(in liquidatie) geopende custody account bij BNY Mellon Asset Servicing B.V.. 
 
De Voorwaarden van Beheer en Bewaring zijn laatstelijk gewijzigd op 1 juli 2007. 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 

Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het vermogensbeheer en een deel van de 
administratie van het Levob €uropees Mix uitbesteed aan F & C Netherlands B.V., die op haar beurt 
de administratieve taken heeft uitbesteed aan BNY Mellon Asset Servicing B.V.. De kosten 
verbonden aan deze diensten worden in rekening gebracht aan Achmea Beleggingsfondsen Beheer 
B.V., welke deze kosten doorbelast aan het Fonds. 
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Dit tussentijds bericht is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor 
beleggingsinstellingen uit Titel 9 BW 2, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen opgenomen in 
duizenden euro´s en worden in de balans opgenomen posten gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. 
 
Vreemde valuta 
Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op 
balansdatum. Baten en lasten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de transactiekoers. 
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Koersresultaten (gerealiseerd en ongerealiseerd) op vreemde valuta worden in de resultatenrekening 
verantwoord. 
 
Omrekenkoersen 
Voor de omrekening van de buitenlandse valuta naar euro’s is in 2008 de volgende omrekenkoers 
gehanteerd: CHF 1,4795 (2007: 1,6552), GBP 0,9668 (2007: 0,7345), NOK 9,7329 (2007: 
7,9580) en SEK 10,9921 (2007: 9,4415). 
 
Beleggingen  
De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de reële waarde op balansdatum. Waardeveranderingen in 
de portefeuille worden als gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 
in de winst - en verliesrekening verantwoord. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden 
opgenomen in de kostprijs en als gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat 
gebracht. 
 
Overige activa en passiva 
Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; de vorderingen, voor 
zover nodig, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Activa en passiva in vreemde 
valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers.  
 
Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in het verslagjaar 
gedeclareerde dividenden, interest, opbrengst uit verbruikleen effecten, koersresultaten en 
valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals beheerloon. Baten en lasten worden toegerekend aan 
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
 
Total expense ratio 
De total expense ratio omvat alle kosten die in een jaar ten laste van het Fonds zijn gebracht 
exclusief de kosten van effectentransacties en interestkosten. De total expense ratio is berekend 
door de totale kosten in het Fonds over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke 
waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is verkregen door de bedragen per 31-12-2007 x 0,5, 
31-03-2008, 30-06-2008, 30-09-2008 en 31-12-2008 x 0,5 bij elkaar op te tellen en vervolgens te 
delen door het aantal waarnemingen. 
 
Turnover ratio 
De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het 
gemiddeld eigen vermogen van het fonds en is een maatstaf voor de mate van een actief of minder 
actief beleggingsbeleid. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald 
door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de 
plaatsingen en opnames van eigen aandelen. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van 
de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen welke op identieke 
wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense ratio.
 
Fiscale positie 
Het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) is een Fonds voor gemene rekening dat zich thans 
kwalificeert als Fiscale Beleggings Instelling in de zin van artikel 28 Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969. Dit betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden wordt  voldaan, 
het Fonds geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. Op grond van één van deze voorwaarden 
dient het Fonds het fiscale resultaat, voor zover het op grond van de wettelijke bepalingen gehouden 
is dit in de vorm van dividend uit te keren, niet later dan in de achtste maand na afloop van het 
boekjaar aan haar participanten en houders van bewijzen van deelgerechtigheid ter beschikking te 
stellen. Volledigheidshalve zij erop gewezen dat gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten 
fiscaal gezien zullen worden toegevoegd aan de herbeleggingsreserve en dientengevolge niet voor 
uitdeling in de vorm van dividend in aanmerking komen. 
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Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde ´indirecte methode´, waarbij 
onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide 
middelen worden aangemerkt de kasmiddelen. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het 
resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten 
zijn, alsmede voor mutaties in de beleggingenportefeuille en de vlottende activa en passiva. De 
mutaties in het geplaatste kapitaal, betaalde bedragen bij inkoop eigen aandelen en 
dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.



 

 Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie)   19 

Verdeling per sector 31-12-2008

Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie)   
Toelichting op de balans 
 
Beleggingen 
Deze betreffen beleggingen in (certificaten van) aandelen in beursgenoteerde ondernemingen.  
Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 

 Aandelen Obligaties Totaal 
Stand begin boekjaar 54.603 50.182 40.801 43.034 95.404 93.216 
Aankopen 44.385 62.768 23.816 29.981 68.201 92.749 
Verkopen -39.213 -60.281 -28.019 -30.512 -67.232 -90.793 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde 
waardeverandering van beleggingen 

-29.184 1.934 -728 -1.702 -29.912 232 

Stand  30.591 54.603 35.870 40.801 66.461 95.404 
 
De omloopsnelheid van de beleggingen bedroeg in 2008 301,54% (2007: 363,65%). 
Binnen de portefeuille werd er met een actief aan- en verkoopbeleid ingespeeld op de ontwikkelingen in 
de markt. Voor uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling in dit hoofdstuk. 
 
De onderverdeling per sector is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Energie  5.489  9.600 
Bedrijfsobligaties  10.610  14.110 
Consumptiegoederen  4.431  9.245 
Telecommunicatie  2.656  4.103 
Zakelijke dienstverlening  1.593  1.794 
Handel  1.285  1.430 
Bank- en verzekeringswezen  8.087  14.250 
Farmacie 3.968  6.795 
Basisindustrie 750  1.471 
Staatsobligaties 25.260  26.691 
Kapitaalgoederen  1.346  4.623 
Overige 986  1.292 
Totaal 66.461  95.404 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige vorderingen 
De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Te vorderen dividendbelasting 53  102 
Overige vorderingen 849  1.135 
Totaal vorderingen 902  1.237 
 
Liquide middelen 
Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn.

Verdeling per sector 31-12-2007
Bedrijfsobligaties
Staatsobligaties
Energie 
Consumptiegoederen 
Telecommunicatie 
Zakelijke dienstverlening 
Basisindustrie
Handel 
Bank- en verzekeringswezen 
Kapitaalgoederen
Farmacie 
Overige
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Eigen vermogen 
 
Participaties 
Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit 4.292.919 participaties.  
Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Stand begin boekjaar 4.233.923  4.128.206 
Geplaatste participaties gedurende de verslagperiode 318.197  235.045 
Ingenomen participaties gedurende de verslagperiode -259.201  -129.328 
Totaal geplaatste participaties  4.292.919  4.233.923 
 
Gestort en opgevraagd kapitaal 
Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Stand begin boekjaar 79.855  77.351 
Geplaatst gedurende de verslagperiode 6.364  5.474 
Ingenomen gedurende de verslagperiode -4.957  -2.970 
Totaal gestort en opgevraagd kapitaal 81.262  79.855 
 
 
Cumulatief resultaat 
Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Stand begin boekjaar 15.197  9.198 
Toevoeging resultaat 2007 respectievelijk 2006 2.180  8.245 
Uitgekeerd dividend -2.273  -2.246 
Stand  15.104  15.197 
 
Overige schulden 
De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 2008  2007 
    
Overige kosten 5  1 
 5  1 
 
 
 
Vergelijkend overzicht eigen vermogen 
(bedragen in euro´s) 

  31 december 
2008 

31 december 
2007 

31 december 
2006 

Eigen vermogen (x 1.000)  68.694 97.232 94.794 
Aantal uitstaande aandelen  4.292.919 4.233.923 4.128.206 
Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 16,00 22.96 22,96 
 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van 

het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen. 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 
 
Opbrengst beleggingen 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Dividend/ interest 3.223  3.219 
Overige opbrengsten 32  -117 
 3.255  3.102 
De overige opbrengsten betreffen voornamelijk renteresultaten uit rekening courant en heffingsrente 
belastingdienst . 
 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 
De aan-/verkoopkosten van beleggingen worden verwerkt als onderdeel van de verkrijgings-/ 
verkoopprijs van beleggingen. De aankoopkosten worden per de eerstvolgende beursdag opgenomen in 
de niet gerealiseerde waardeverandering, de verkoopkosten worden de eerstvolgende beursdag 
verantwoord in de gerealiseerde waardeverandering.  
In de waardeverandering is een bedrag van EUR 108 (2007: EUR 184) aan transactiekosten 
opgenomen. 
 
Overige bedrijfsopbrengsten 
Deze betreffen voornamelijk transactievergoedingen. De op- of afslagen bedragen 0,06% (2007: 
0,25% tot 01-07-2007 en 0,06% vanaf 01-07-2007) van de netto vermogenswaarde bij in- en 
uittredingen, die ten gunste komen van het fonds.  
 
Beheerloon 
Dit betreft een vergoeding van 1,08% (2007: 1,08%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze 
vergoeding is bestemd voor het vermogensbeheer en het beheer van het beleggingsfonds. Deze post 
wordt maandeli jks afgerekend.  
 
Bewaarloon 
Dit betreft een vergoeding van 0,08% (2007: 0,08%) van het gemiddeld uitstaand vermogen. Deze 
vergoeding is bestemd voor Achmea Bewaarder LVB €uropees Mix Fonds B.V. voor het optreden als 
bewaarder van het beleggingsfonds voor gemene rekening in de zin van de Wet op het financieel 
toezicht, daaronder mede begrepen het ten eigen name maar voor rekening en risico van het 
beleggingsfonds bewaren van de fondswaarden, met inbegrip van liquide middelen. Ook worden hier de 
kosten welke de custodian in rekening brengt, verantwoord. 
 
Overige bedrijfslasten 
De overige bedrijfslasten kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 31-12-2008  31-12-2007 
    
Accountantskosten Onderzoek van de jaarrekening 15  13 
Kosten toezicht AFM/DNB 7  6 
Diverse bedrijfslasten 19  14 
Totaal overige bedrijfslasten 41  33 
 
Diverse bedrijfslasten betreffen voornamelijk de kosten van drukwerk, advertentiekosten, externe 
adviseurs en bancaire provisies. 
 
De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en niet ten 
laste gebracht van het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie).  
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Over 2008 bedraagt de total expense ratio 1,23% (2007: 1,19%) en is opgebouwd uit de volgende 
componenten: 
 Werkelijke kosten Kosten volgens 

prospectus 
   
Beheerloon 1,10% 1,08% 
Externe kosten en overige kosten 0,05% variabel 
Bewaarloon 0,08% 0,08% 
   
   
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het vermogensbeheer uitbesteed aan F&C Netherlands 
B.V.. Deze kosten bedragen 0,1675% (2007: 0,20%) van het gemiddeld uitstaand vermogen en zijn 
onder beheerkosten opgenomen in de resultatenrekening.  
  
 
Gelieerde partijen  
In gevolge artikel 124 lid 1 van het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (Bgfo) worden 
Achmea Holding N.V. en de groepsmaatschappijen van de Eureko/Achmea Groep, waaronder Achmea 
Pensioen- & Levensverzekeringen N.V., alsmede de Stichting Levob Beleggingsrekening, aangemerkt 
als gelieerde partijen van de beheerder en/of de bewaarder en dienen op grond hiervan de in het Bgfo 
genoemde transacties met deze partijen te worden vermeld. Van gelieerde partijen is sprake wanneer 
een partij beleidsbepalende invloed kan uitoefenen in een andere partij, danwel invloed van betekenis 
kan uitoefenen op het zakelijk en financieel beleid van de andere partij. Via de hiervoor genoemde 
partijen hebben in 2008 geen transacties plaatsgevonden met betrekking tot effecten, treasury, 
derivaten, bewaring van effecten, uitlenen van effecten en het voeren van administraties, zoals bedoeld 
in het Bgfo.  
 
De door het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) aan de beheerder betaalde vergoeding is 
marktconform. Uit de beheervergoeding worden onder andere de kosten betaald voor de diensten die 
de groepsmaatschappijen van de Eureko/Achmea Groep aan de beheerder verlenen, zoals onder andere 
voor personeel, facilitaire zaken en IT, een en ander op basis van marktconforme tarieven of 
beloningen.  
Gedurende 2008 heeft het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) doorlopend aandelen uitgegeven 
aan – en/of ingekocht van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. of de Stichting Levob 
Beleggingsrekening, welke uitgifte of inkoop plaatsvindt op basis van de daarvoor geldende 
voorwaarden van Beheer en Bewaring, zoals vermeld in het prospectus. Per 31 december 2008 
bedroeg het belang van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. 4.078.114 participaties en dat 
van de Stichting Levob Beleggingsrekening 214.805 participaties in het Levob €uropees Mix Fonds (in 
liquidatie). 
 
Personeel en bezoldiging 
Het Fonds heeft geen werknemers in dienst. De leden van de directie van Achmea Beleggingsfondsen 
Beheer B.V. ontvangen geen bezoldiging ten laste van het Fonds. 
 
 
Amsterdam, 1 april 2009 
De beheerder: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
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5. Overige gegevens 
 
Statutaire winstbestemming 
Conform artikel 14 van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van het Fonds wordt de winst 
conform het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 aan de 
participanten uitgekeerd. 
 
 
Voorgestelde winstbestemming 
Op de participaties zal dividend in contanten worden uitgekeerd. Het daarna resterende saldo zal aan de 
overige reserves worden toegevoegd. 
 
Dividendvoorstel 
Het door de Raad van Toezicht goedgekeurde voorstel is om over het afgelopen boekjaar van het 
betreffende fonds de volgende dividenden in contanten uit te keren: 
 
Dividend (in duizenden euro´s) 2.357 
Datum ex-dividend 15-04-2009 
Betaaldatum 27-04-2009 
 
 
Persoonlijke belangen van beheerder en bewaarder 
De leden van de directie van de beheerder en bewaarder hadden gedurende de verslagperiode het 
volgende persoonlijk belang in de beleggingen van het Levob AEX+ Fonds: 
 
Fonds Aantal aandelen 

per 31-12-2008 
Aantal aandelen 
per 31-12-2007 

Aegon - 48 
Royal Bank of Scotland - 177 
Unilever - 57 
 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na balansdatum. 
 
 



 

24 Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie)    

 Aan: de beheerder van het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie). 

Accountantsverklaring 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de jaarrekening 2008 van Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) te Amsterdam bestaande uit 
de balans per 31 december 2008 en de winst-en-verliesrekening over 2008 met de toelichting gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur  
De beheerder van Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met Titel 9 
Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht , alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, 
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw 
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij 
verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te 
plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat.  

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk 
van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de 
risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de 
accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van 
vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen 
maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot 
doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit.  

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de beheerder van het 
fonds heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  

Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) per 31 december 2008 en van het resultaat over 
2008 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. 

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties  
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 
2:391 lid 4 BW. 

Amstelveen, 1 april 2009 

KPMG ACCOUNTANTS N.V. 

W.L.L. Paulissen RA 
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7. Beleggingenspecificaties 
(in duizenden euro´s) 
 
De specificatie van de beleggingen van het Levob €uropees Mix Fonds (in liquidatie) is als volgt: 
 
Beleggingen 2008: 
Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde 
        
Aandelen        
Aareal Bank Ag 371  Eniro Ab 138   Regal Petroleum Plc 88 
Acciona Sa 410  Fresenius Npv 444   Repsol Ypf Sa 700 

Aegon Nv 361  Gerresheimer Ag     
Npv          

320   Roche Holdings Ag 1.458 
Allianz Se 962  Glaxosmithkline 611   Royal Dutch Shell 288 
Bank Of Cyprus 318  Group 4 Securicor Plc 437   Sampo Oyj  426 
Barclays Plc 326  Hsbc Holdings 809   Sap Ag 478 
Bco Santander Cent 680  Imperial Tobacco 558   Siemens Ag 878 
Bg Group Plc 732  Inditex 503   Soc. Generale 583 
Bowleven Plc 56  Laird Group Plc 207   Tele2 Ab 483 

Bp Plc 1.242  Nestle Sa 1.467   Telefonica Sa 1.078 
C&C Group Plc 282  Nokia 468   Tesco Plc 712 
Carrefour 573  Novartis Ag 1.455   Tullow Oil 481 
Credit Suisse Group 809  Obrascon Huarte 245   Ubs Ag 518 
Deutsche Post Ag 749  Partners Group Ag 297   Unilever Nv 1.053 
Diageo Plc 569  Petroleum Geo 169   Vallourec 185 
E.On Ag Npv 792  Petromena Asa 27   Vodafone Group 1.094 
Efg Iternational 491  Prudential Plc 567   Zurich Financial 

Services Grp Chf0.10     
569 

Eni Spa 708  Reed Elsevier Nv 365     
        
        
Obligaties        

Aareal Hyp Ag 3.25% 250  Euro Mortgage  5.875% 500  Italy Rep 4,25% 458 

Abn Amro Bk Nv 3.25% 439  Fortis Bank Sa Nv 4.25% 390   Italy Rep 6.50% 313 

Abn Amro Bk Nv 5.375% 65  Fortis Bank Sa Nv 5.757% 95   Kfw 3% 361 

American Intl Group 8% 49  France Oat 4.75%  403  Lehman Brothers 5.375% 30 

Austria Rep 5% 321  French Treasury 3.75% 1.287  Lehman Brothers  4.75% 27 

Austria Rep6.25%  637  French Treasury 3.75% 904  Merrill Lynch 4.625% 290 

Ayt Bonos Tes 3.25% 597  Ge Capital Euro 4.75% 199  Morgan Stanley 3.375% 412 

Bancaja Emisiones 4.625% 183  Gecc 4.375% 991  Morgan Stanley 5.5% 216 

Bank Of America 4.75% 214  German Nat Govern 4.75% 1.026  Nat. Bldg Soc. 4.125% 149 

Barclays Bank Plc 4.75% 59  Germany Fed Rep 5% 251  
 

 Neth. Governm. 3.75% 2 

Barclays Bank Plc 4.875% 182  Goldman Sachs 4.75% 324   Neth. Governm. 4%  2.872 

Belgium Kingdom 3,25% 1.015  Goldman Sachs 5.125% 378  Neth. Govern. 5% 843 

Belgium Kingd 4%  227  Greece Republic Of 4.3% 331  Neth. Governm.5.5% 40 

Belgium Kingd 5% 2035 546  Greece Republic Of 4.5% 514  North. Rock Plc3.875% 352 

Belgium Kingd 5% 2012 693  Hbos Treasury 3.875% 333   Portugal Republic5.45% 900 

Belgium Kingd 5.5% 113  Hbos Treasury 4.5% 200  Rabobank Ned. 4.125% 243 

Bonos  Obl Del Est 4.25% 1.046  Hellenic Republic 4% 337  Rabobank Ned. 4.75% 576 

Buoni Pol. 3.75% 2011 2.027  Hellenic Republic 4.7% 178  Rabobank Ned. FRN 79 

Buoni Pol. 3.75% 2016 1.991  Hypo Alpe Adria 4.25% 295   RBS Grp 7.0916% 162 

Buoni Pol. 3.75% 2021 501  Ing Bank Nv 3.5% 515  Societe Generale 6.999%2 94 

Buoni Pol. 4% 2037 274  Ing Bank Nv 6.125% 257  Spain Kingdom 4.8% 458 

Buoni Pol. 4.25% 2014 1.125  Irish Treasury  4.4% 599  Spanish Governm. 4.1% 1.804 

Buoni Pol. 4.25% 2013 205  Italy Rep 5%  969   Swedbank Hyp Ab 5% 308 

Citigroup Inc 4.75% 361  Italy Rep 4%  50  Ubs Cap Secs 8.836% 130 

Dnb Nor Boligkr. 4.375% 305       
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Ter vergelijking de beleggingen 2007: 
Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde 
        
Aandelen        
Aareal Bank Ag 1.546  Fresenius Npv 735  Rhodia Sa 1.101 

Aegon Nv 1.123  Glaxosmithkline 1.219  Roch Hld 1.336 

All Irish Bk 1.537  Hypo Real Estate Hld 1.291  Sap Ag 1.095 

Allianz Se 1.486  Imperial Tobacco 1.101  Shire Plc 969 

ASML 894  Int. Power  801  Siemens Ag 2.010 

Axa 1.105  Lonmin Plc 529  Soc. Generale  726 

Bank of Cyprus 1.043  Man. & Capitali  335  Statoil Hydro Asa 1.272 

Barclays Plc 823  National Grid Plc 1.337  Telecom Italia  1.500 

Bayer Motoren  1.177  Nestle Sa 2.276  Tele2 Ab 785 

Bco santander Cent 1.185  Nokia 1.719  Tesco Plc 1.430 

BP Plc 1.935  Novartis Ag 1.435  Tullow Oil  580 

C&C Group Plc 442  Obrascon Huarte 576  Unilever Nv 1.636 

Cairn Enery Plc 768  Petroleum Geo 735  Vallourec 895 

Credit Suisse Group 964  Piraeus Bank  590  Vodafone Group 1.817 

E.On Ag Npv 1.362  RBS Group  653  Wolter Kluwer 699 

Efg Iternational 1.135  Reckitt & Benckiser Plc 825  Xstrata Plc 1.260 
Eni Spa 810       
        
Obligaties        
Aareal Hyp AG 3,25% 241  Fortis Bank Sa Nv 4,25% 429  Italy Rep. of Btp 6,5% 818 

Abn Amro Bk Nv 3,25% 422  Fortis Bank Sa Nv 5,757% 100  Lehman Brother. 5,375% 287 

Abn Amro Bk Nv 5,375% 66  France Governm. 3,75%  277  Lehman Brother. 4,75% 299 

Austria Rep. 3,5% 474  France Governm. 5,5% 1.031  Merrill Lynch 4,625% 316 

Austria Rep. 5% 310  France Governm. 4,25% 290  Morgan Stanley 3,375% 471 

Austria Rep. 6,25% 600  France Oat 4,75% 354  Morgan Stanley 5,5% 288 

Ayt Bonos Tes. 3,25% 584  French Treasury 3% 1.783  Nat. Bldg Society 4,125% 146 

Bancaja Emisiones 4,625% 584  French Treasury 3,75% 1.632  Neth. Govern 2,75% 1 

Bank of America 4,75% 238  Ge Capital Euro 4,75% 198  Neth. Govern 3% 563 

Barclays Bk 4,75% 142  GECC 4,375% 996  Neth. Govern 3,75%  1.732 

Barclays Bk 4,875% 374  Germany Rep 5% 4/7/12 238  Neth. Govern 3,75% 701 

Belgium Kingd 3,25%  957  Germany Rep 5% 4/1/12 425  Neth. Govern 4% 2.785 

Belgium Kingd 4% 2013 217  Germany Rep 4,5% 589  Neth. Govern 4,25% 265 

Belgium Kingd 5% 2035 498  Goldman Sachs 4,75% 369  Neth. Govern 5% 87 

Belgium Kingd 5% 2012 671  Goldman Sachs 5,125% 433  Neth. Govern 5,5% 356 

Belgium Kingd 5,5%  105  Greece Rep. 6,3% 1.136  Northern Rokc Plc 3,875% 340 

Buoni Pol. Del Tes  2,75% 1.335  Hbos Treasury 3,875% 333  Rabobank 4,125% 432 

Buoni Pol. Del Tes 3% 1.101  Hbos Treasury 4,5% 199  Rabobank 4,75% 567 

Buoni Pol. Del Tes 3,75% 1.924  Hellenic rep 4,3% 341  Rabobank FRN 82 

Buoni Pol. Del Tes 4% 2017 48  Hellenic rep 4,5% 587  RBS Grp 7,0916% 400 

Buoni Pol. Del Tes 4% 2037 1.308  Hellenic rep 4,7% 195  Sanpaolo Imi 0% 213 

Citygroup Inc 4,75% 390  Hypo Alpe Adira 4,25% 301  Sns Bank Ned. 6,25% 653 

Dnb Nor Boligkreditt 4,375% 299  Ing Bank Nv 3,5% 578  Soc. Generale 6,999% 153 

Eur. Mortgage Secs 5,875% 508  Intl Ned.Bk Nv 5,375% 445  Washington Bk 4,5% 326 

Eur. Mortgage Secs 5,25% 908  Italy Rep of 5% 957    
 




