Amsterdam, 17 November 2008
Beste participant,
Liquidatie van het Fonds
GO Capital Asset Management B.V., de Beheerder van het Global Opportunities Fund
(het Fonds) maakt hierbij bekend dat het voornemens is over te gaan tot ontbinding en
liquidatie van het Fonds. Een betaling van circa 60% van de intrinsieke waarde per 31
december 2008 zal begin januari 2009 plaatsvinden. Het resterende deel van de portefeuille
zal zo lang worden beheerd als noodzakelijk geacht om de opbrengst voor participanten te
maximaliseren. Vervolgbetalingen zullen plaatsvinden naar gelang de portefeuille wordt
afgebouwd. In tegenstelling tot het bericht van 28 oktober jl. kunnen in verband met de
voorgenomen liquidatie vanaf 1 december 2008 geen opzeggingsverzoeken worden
ingediend.
Tijdens de informatieve vergadering van 28 oktober jl. kondigde de Beheerder aan dat het
Fonds per 1 december 2008 weer heropend zou worden, maar gaf tegelijkertijd wel aan dat
opzeggingsverzoeken aan voorwaarden gebonden zouden zijn. Afhankelijk van het saldo
van opzeggingen en toetredingen en de mate van succes in het verminderen van minder
goed verhandelbare bestanddelen van de portefeuille zou de Beheerder begin maart 2009
kunnen besluiten over te gaan tot liquidatie, om zodoende alle participanten gelijk te
behandelen.
Na afloop van de vergadering hebben gesprekken met participanten plaatsgevonden. Hier
uit kwam naar voren dat er nog steeds veel onduidelijkheid bestond over de
aangekondigde maatregelen en de consequenties daarvan. Een peiling onder participanten,
die samen een belangrijk percentage van het Fonds vertegenwoordigen, gaf aan dat hoewel
er vertrouwen bestond dat de Beheerder op middellange termijn goede rendementen kon
behalen, de bestaande onduidelijkheid uit voorzorg zou leiden tot een groot aantal
opzeggingsverzoeken. De kans dat het Fonds voortgezet kon worden werd hierdoor in
belangrijke mate verkleind.
Om de hiervoor genoemde reden en na zorgvuldige afweging, heeft de Beheerder na
advies van de Raad van Toezicht, de overtuiging dat liquidatie van het Fonds uiteindelijk
de belangen van alle participanten het beste dient. Liquidatie maakt een einde aan enige
onzekerheid en zorgt er voor dat alle participanten gelijk worden behandeld. Participanten
ontvangen op korte termijn een substantiële betaling in contanten. Daarnaast stelt de
maatregel de Beheerder in staat om voldoende tijd te nemen om de opbrengst voor
participanten te maximaliseren. De AFM, de Autoriteit Financiële Markten, is op de
hoogte gebracht van het voornemen van de Beheerder.
Het jaar 2008 is, qua rendement, een slecht jaar. Sinds de start van het Fonds precies 8 jaar
geleden, bedraagt het gemiddelde jaarlijkse rendement na aftrek van kosten meer dan 10%.
Wij zijn er van overtuigd dat er goede mogelijkheden bestaan voor een hedge fonds met de

focus op een beperkt aantal ondernemingen in een specifiek geografisch gebied. We
hebben het voornemen om een nieuw long/short equity hedge fund te lanceren begin
2009. Bestaande participanten zullen worden uitgenodigd om mee te doen.
Procedure
De liquidatie van het Fonds neemt naar verwachting twee jaar in beslag. Een eerste
betaling van circa 60% van de intrinsieke waarde per 31 december 2008 zal plaatsvinden
begin januari 2009. Vervolgbetalingen zullen per maand geschieden telkens als een
uitkeerbaar bedrag van EUR 25 miljoen beschikbaar is.
Per 1 januari 2009 zal de management fee worden teruggebracht naar 1%; er zal geen
performance fee in rekening worden gebracht. De intrinsieke waarde zal op weekbasis
worden gepubliceerd. Onveranderd zal de Beheerder maandelijks een bericht sturen over
de ontwikkelingen in de verslagperiode. De Voorwaarden van Beheer en Bewaring blijven,
voor zover van toepassing, relevant.
De Bewaarder, de Raad van Toezicht en de accountant zullen nauw betrokken zijn bij het
liquidatieproces.
Alvorens de slotuitkering plaatsvindt, zullen de Beheerder en de Bewaarder een
liquidatiebalans opmaken, welke door de accountant zal worden gecontroleerd. De
participantenvergadering zal door het goedkeuren van de liquidatiebalans de Beheerder en
Bewaarder decharge verlenen.
Vergadering van participanten
Participanten worden uitgenodigd voor een vergadering waarin het voornemen tot
liquidatie van het Fonds zal worden toegelicht. Dit vormt het enige onderwerp van de
vergadering.
De vergadering wordt georganiseerd op 8 december 2008 om 10.30 uur in het Hilton
Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam. De vergadering zal worden gehouden in de
Nederlandse taal.
Participanten wordt verzocht zich aan te melden voor de vergadering door het sturen van
een email naar info@go-capital.nl, een fax naar +31 (0)20-5703047 of een brief naar GO
Capital Asset Management B.V., Johannes Vermeerstraat 14, 1071 DR Amsterdam.
Met vriendelijke groet,
GO CAPITAL MANAGEMENT B.V.
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Mike Kranenburg
Albert Jellema
De voorgenomen beslissing van de Beheerder is conform Artikel 22 van de Voorwaarden van Beheer en
Bewaring. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is geïnformeerd over het voornemen.

