Hilversum, 10 april 2017

Geachte dames en heren,
Zoals wij op 17 januari 2017 reeds aan u bericht hebben (via een emailbrief met bijlage ‘veel gestelde vragen’),
is de inkoop en uitgifte van participaties in het GFH Paraplufonds (het “GFH Fonds”) mede door vragen rond
waarderingsproblemen van illiquide assets opgeschort. De Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) heeft
maatregelen genomen met betrekking tot het beheer van het GFH Fonds. Dat heeft als gevolg dat mede gezien
de fondsvoorwaarden, het GFH Fonds in overleg met de AFM zal overgaan tot afwikkeling.
In deze brief zullen wij uiteenzetten hoe de afwikkeling wordt voorbereid en wat dit voor u betekent, zodat een
en ander voor u als deelnemer zo min mogelijk gevolgen heeft.
Liquide en minder liquide beleggingen
In de beleggingsportefeuilles van het GFH Fonds bevinden zich liquide en minder liquide (illiquide) beleggingen.
Dat verschil is van invloed op een snelle en goede afwikkeling van de beleggingen. De liquide beleggingen
kunnen eenvoudig worden verkocht of overgedragen. De liquide beleggingen kunnen ook eenvoudig worden
gewaardeerd en ingebracht in een beleggingsfonds dat periodiek inkoopt, waarover hieronder meer is
vermeld.
Het probleem met de minder liquide beleggingen is dat deze thans grotendeels niet optimaal gewaardeerd
kunnen worden. De wijze en de duur van deze afwikkeling is daarom nog onbekend. Omdat minder liquide
beleggingen naar hun aard minder goed verhandelbaar zijn, is het thans niet goed mogelijk om ze in te brengen
in een bestaand fonds op soortgelijke wijze als de liquide beleggingen.
Plan van aanpak
TT heeft een plan ontwikkeld over de afwikkeling van het GFH Paraplu fonds en in dat kader voert TT nauw
overleg met de AFM en de belastingdienst om de afwikkeling vorm te geven. De afwikkeling van de liquide
beleggingen en van minder liquide beleggingen wordt gesplitst. Van het vermogen van het GFH Fonds is circa
75 % liquide, de rest is minder liquide (illiquide).
TT is bezig met het onderzoeken van het inbrengen van de liquide beleggingen uit het GFH Europees
Vastrentend Fonds en de liquide beleggingen uit het GFH Europees Aandelenfonds in een vastrentend fonds
dan wel een aandelenfonds van een andere gerenommeerde beheerder. Die beleggingsfondsen moeten een
zelfde soort beleggingsbeleid en fiscale behandeling als uw huidige situatie hebben. Het GFH Fonds verkrijgt
dan participaties in die andere beleggingsfondsen. Vervolgens keert het GFH Fonds die participaties uit aan
haar deelnemers. Op deze wijze verkrijgt u als deelnemers rechtstreeks de nieuwe participaties en is het
liquide deel van het GFH Fonds afgewikkeld. We informeren u zo snel mogelijk over onze bevindingen omtrent
deze mogelijkheid.
Zoals gezegd onderzoeken wij momenteel wat de beste handelwijze is ten aanzien van de minder liquide
beleggingen. Zodra hierover meer bekend is, zullen we hier nader informeren.
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Fiscaliteit
De fiscale behandeling van het GFH Fonds is van groot belang. De meeste deelnemers hebben een pensioen
gerelateerde deelneming. Wij zijn in nauw overleg met de belastingdienst, zodat de fiscale behandeling van uw
deelneming zo goed mogelijk wordt geborgd.
Nadere uitwerking
In de komende weken werken wij de hiervoor beschreven afwikkeling verder uit. Zoals aangegeven doen wij
dat in nauw overleg met de belastingdienst en met de AFM. Wij zullen u regelmatig, in beginsel maandelijks,
informeren over de gang van zaken. Indien er behoefte is aan een informatiemeeting voor verdere uitleg, dan
wel een collectieve bijeenkomst kunt u dit aangeven op email adres: gfhgiro@todaystomorrow.nl
Wij willen benadrukken dat wij de urgentie van zaken begrijpen en dat TT tot het moment van de overdracht
van de beleggingen zal zorgdragen voor beheer van de portefeuilles.
Voor verdere informatie verwijzen we naar: www.fortomorrow.nl/GFHgiro en de veel gestelde vragen op
www.fortomorrow/FaqGFHparaplufonds emails met vragen of suggesties zijn welkom
info@todaystomorrow.nl alsmede naar telefoonnummer 035 3035 695.
Tot snel met meer informatie,
Met vriendelijke groet,

Today’s Tomorrow B.V.
Beheerder van het GFH Paraplufonds
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