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Effecten uitstel van betaling Lehman Brothers 
 
Op 15 september 2008 werd bekend dat Lehman Brothers, een grote Amerikaanse zakenbank met 
vestigingen in Europa, uitstel van betaling heeft aangevraagd. Hierdoor daalde de koers van de 
aandelen en obligatieleningen van deze instelling sterk.  

Als u hebt belegd in een van de fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. (“Achmea 
Beleggingsfondsen”), of in het Levob €uro Obligatie Fonds, het Levob €uropees Aandelen Fonds, 
het Levob €uropees Mix Fonds of het Levob AEX+ Fonds (de “Levob fondsen”) kunnen wij ons 
voorstellen dat u zich afvraagt in hoeverre deze fondsen aandelen of obligatieleningen bezitten van 
Lehman Brothers.  

De beleggingspool waarin het Achmea Wereld Aandelenfonds belegt, had een gering belang in 
aandelen Lehman Brothers, overeenkomstig de weging in de benchmark.  
De obligatieportefeuilles van de beleggingspool waarin het Achmea Eurolanden Obligatiefonds en het 
Achmea Eurolanden Mixfonds beleggen, hebben een gering belang in obligaties uitgegeven door 
Lehman Brothers. Ook het Levob €uro Obligatiefonds en het het Levob €uropees Mixfonds hadden 
een klein belang in de obligaties uitgegeven door Lehman Brothers.   
 
Onderstaand treft u een overzicht aan van de absolute posities en de posities ten opzichte van de 
desbetreffende vergelijkingsmaatstaf (benchmark). Van belang is het hierbij te vermelden dat een 
gedeelte van deze bedragen nog tot een uitkering komen. Uit het uiteindelijke saldo van bezittingen en 
schulden van Lehman Brothers blijft er nog een bedrag over voor de obligatiehouders. Het 
uitkeringspercentage (recovery rate) ligt volgens onze schattingen tussen de 26 en 42% van de 
nominale waarde.  
   
 Belegd vermogen voor 

aankondiging van uitstel van 
betaling 

% ten opzichte van de 
benchmark 

Achmea Eurolanden 
Obligatiefonds   

€ 1.156.753 (1,6%) +1,0% 

Achmea Eurolanden 
Mixfonds 

€ 501.674 (0,8%) +0,5% 

Levob €uro Obligatiefonds € 176.902   (1,4%) +1,4%  
Levob €uropees Mixfonds € 497.922   (0,6%) +0,6%              

De overweging van Lehman Brothers in de portefeuilles van de Achmea Euro Obligatiefondsen heeft 
een matig negatief effect op het rendement van het fonds. Dit geldt eveneens voor de genoemde 
Levob fondsen 

Portefeuillebeleid: 
De posities van Lehman Brothers in de portefeuilles van de beleggingspools en de genoemde Levob 
fondsen zijn voorlopig gehandhaafd. De huidige koers ligt vooralsnog lager dan de door ons 
berekende waarde. De komende maanden worden de ontwikkelingen van de beurskoers en de 
schattingen van de werkelijke waarde op de voet gevolgd. Voor de langere termijn passen dit soort 
leningen niet in de portefeuilles.  

In de portefeuilles van Achmea- en Levob beleggingsfondsen worden uitsluitend obligaties 
opgenomen met een credit rating. De obligaties van Lehman Brothers hebben nu geen rating. 
Conform de voorwaarden moeten deze binnen 6 maanden na het verlagen van de rating worden 
verkocht. 

Belangrijk: 
Dit document is opgesteld door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in haar hoedanigheid van 
beheerder van Achmea Beleggingsfondsen en beheerder van de Levob fondsen. Dit document is met 
de zo grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en is gebaseerd op de per heden bekende en naar 
onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit 



 
 
 
 

 
 
 

 

document en de daarin opgenomen informatie is geen advies tot aan- of verkoop van uw 
belegging(en). 
 
Amsterdam, 15 oktober 2008 
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
De Directie  
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