
Samenvoeging Levob beleggingsfondsen gerealiseerd op 13 juni 2009  

Algemeen  
Op 13 juni 2009 zijn het Levob AEX+ Fonds, het Levob €uro Obligatiefonds, het Levob €uropees 
Aandelenfonds en het Levob €uropees Mixfonds (hierna de “Levob Fondsen”) opgeheven. De Levob 
Fondsen waren tot de datum van opheffing fondsen voor gemene rekening en open-end 
beleggingsinstellingen. Dit houdt in dat ze in beginsel te allen tijde participaties uitgaven en 
inkochten. De participaties in de Levob Fondsen waren niet beursgenoteerd.  
 
Het besluit tot opheffing van de Levob Fondsen is genomen op 11 maart 2009 in de vergaderingen 
van participanten van de Levob fondsen, waar tevens besloten is om de vereffening van het 
vermogen van de Levob Fondsen anders dan in geld te laten plaatsvinden door het vermogen 
gedeeltelijk in te brengen in de fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. en gedeeltelijk in het 
fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen, een en ander op de manier 
zoals beschreven is in het Informatiememorandum van 18 februari 2009. De oproeping voor deze 
participantenvergaderingen is gedaan in de Trouw van 18 februari 2009 onder verwijzing naar eerder 
genoemd Informatiememorandum van diezelfde datum waarin alle details zijn opgenomen. Het besluit 
tot de opheffing en vereffening is aangekondigd in de Trouw van 13 maart 2009.  
 
De ontbinding en vereffening hebben conform de aankondiging plaatsgevonden op 13 juni 2009. 
Deze en andere informatie kunt u nalezen op www.achmeabeleggingsfondsen.nl, de website van 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V..  
 
Ruilverhouding met de fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V.  
Voor de vereffening van het deel van de Levob Fondsen dat bestaat uit het toekennen van aandelen 
in series van Achmea Beleggingsfondsen N.V. is een ruilverhouding toegepast. Deze ruilverhouding is 
berekend op basis van de intrinsieke waarden van de Levob Fondsen en van de Achmea 
beleggingsfondsen op de beursdag voorafgaand aan de ontbinding. De intrinsieke waarden zijn 
gecontroleerd door KPMG Accountants N.V. en zijn vastgesteld door Achmea Beleggingsfondsen 
Beheer B.V., de beheerder van elk van de Levob Fondsen en Achmea beleggingsfondsen, per 12 juni 
2009. In het onderstaande overzicht kunt u deze terugvinden: 

 

Fonds oud  IW  Fonds na 13 juni 2009  
(Achmea Beleggingsfondsen 
N.V.) 

Serie  IW  

Levob €uropees Aandelen Fonds 
 

12,49 Achmea Eurolanden 
Aandelenfonds 

2 
 

12,92 

Levob €uro Obligatie Fonds 19,82 Achmea Eurolanden 
Obligatiefonds 

4  25,22 

Levob €uropees Mix Fonds 16,44 Achmea Eurolanden Mixfonds 5 20,17 

Levob AEX+ Fonds 10,47 Achmea Nederland 
Aandelenfonds 

1 10,22 

 
 

Ruilverhouding met de fondsen van Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 
Voor de vereffening van het deel van de Levob Fondsen dat bestaat uit het toekennen van 
participaties in Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen is eveneens een ruilverhouding toegepast. 
Deze is berekend op basis van de intrinsieke waarden van de Levob Fondsen en van bepaalde series 
in Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen op de beursdag voorafgaand aan de ontbinding. Ook deze 
intrinsieke waarden zijn gecontroleerd door KPMG Accountants N.V. en zijn vastgesteld door Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V., de beheerder van elk van de Levob Fondsen en van Achmea Unit 
Linked Beleggingsfondsen, per 12 juni 2009. Een overzicht hiervan zal door de deelnemende 
verzekeraar apart aan haar klanten worden toegezonden.  
 
 
 



Informatie en koersen   
Voor de fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N,V. kunt u het prospectus, de financiële bijsluiter 
en andere benodigde informatie downloaden op www.achmeabeleggingsfondsen.nl.  
 
Voor de fondsen van Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen kunt u het prospectus en andere 
benodigde informatie downloaden op www.averoachmea.nl. 
 
 
 
Amsterdam, 13 juni 2009 
   
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
 

 

 


