
 

 

 

 

 

Bewijs over de totale gang van zaken en verloop voor het verzilveren van aandelen CATF! 

 

1. Pagina 1 t/m 4 overzicht verloop aan en verkoop Terra Vitalis en CATF. 

      Eerste aanvraag verkoop aandelen CATF op 30-12-2011 (lees verder) het vervolg 

      op pagina 1 t/m 4. 

2. 17 februari 2011 pagina 6 t/m 9 Toelichting Prospectus CATF.  

 Let op!   

       De beheerder van het Catf Fund is Global Fund House S.á.r.l. of te wel Baum 

       Management! 

       De SAC is ook Global Fund House S.á.r.l.  of te wel wederom Baum Management!                                                      

3. 3 juli 2012 pagina 10 t/m 11 Redemption proces (inkoopproces) aandelen CATF. 

Pas op 3 juli 2012 deze brief! Ruim 6 maanden later! Terwijl op 30-12-2011 al de 

aanvraag is gedaan om tot verkoop van de aandelen over te gaan. Wat direct opvalt is 

dat op pagina 11 staat dat Unithouders zich er terdege van bewust moeten zijn, dat de 

beheerder (Baum zie 2) niet verplicht is CATF op enige inkoopdatum tot inkoop van 

aandelen (units) over te laten gaan! Terwijl je wel verplicht bent om voor 15 mei een  

verzoek hiervoor in te dienen, daar je slechts 1x per jaar een verzoek kan doen omtrent 

verkoop! 

4. Op 12 oktober 2012 (brief 12) krijgt investeerder pas de brief van Öku - Life ter 

bevestiging van zijn aanvraag tot verkoop! Dit is wederom ruim 3 maanden later en 

intussen 10 maanden verder! 

5. Dan! Verder geen informatie en respons meer tot maar liefst 14 mei 2013 en intussen 

dus al 18 maanden verder na de aanvraag voor verkoop van zijn Units! 

6. Waardebepaling Catf pagina 13 t/m 20 deze komt pas op 14 mei 2013! Terwijl de 

investeerder al op 30 december 2011 een aanvraag heeft ingediend om zijn aandelen te 

verkopen en wat de waarde hiervan is! 

 

Wat staat er nog meer in deze waardebepaling van het Catf pagina 13 t/m 20. 

Pagina 14 

       De waarde bepaling van het CATF waarin blijkbaar meerdere waarderingsmodellen 

       worden gebruikt! 

       Dat (Baum) met Ernst & Young uitvoerig heeft gesproken over de manier van waarderen!  



 

  

 

 

 

 

Pagina 15 

       Sindrome de Decaimento de la Teca (SDLT)  

       Grote hoeveelheden van de opstanden ( 433 hectare ) zijn ziek en moeten verwijderd 

       worden! Kaalslag is het gevolg! Lees vooral even hoe zij (Baum) dit oplossen en hoe zij 

       denken de schade te beperken. De zieke bomen die hol zijn en allen dood zijn gegaan 

       zoals zij schrijven worden dus massaal gekapt waardoor kaalslag het gevolg is! Maar 

       verder in het verhaal lees ik tot mijn grote verbazing dat zij blijkbaar de stronken van 

       deze zieke - holle (dus onbruikbare) en gestorven bomen laten staan! Ze waren toch  

       hol - ziek en gestorven! Waar komen die scheuten dan vandaan! Nog los daarvan! Zijn 

       deze bomen niet ziek geworden door de combinatie van factoren! Zoals de boomsoort, 

       de omgeving, de bodem en het klimaat! Tja ik zal wel gek zijn! Of toch niet!  

      Pagina 16 

      Netto Contante waarde van de bezittingen gedaald met maar liefst 21 miljoen lees de 

      beschreven reden hieromtrent! Intussen is de waarde van de aandelen maar liefst met 

      meer dan 12% afgewaardeerd in iets meer dan een jaar tijd! De start waarde per aandeel  

      $ 10,- is nu dus nog maar $ 8.70 waard! En dan zijn de nog te betalen beheer kosten van 

     Baum $ 2.3 miljoen nog niet eens meegerekend in de afwaardering, dat komt 

     hoogstwaarschijnlijk nog later. 

      Pagina 19 

      Baum was wel degelijk van plan om ATF en GoodWood beleggers in het bestaande CATF 

      te plaatsen! Precies zoals BFRG al eerder bekend had gemaakt! Maar door de grote 

      problemen van het CATF en de vragen hieromtrent de gesteld zijn door BFRG aan Baum, 

      kon Baum niets anders doen, dan een nieuw fonds bedenken het LATF!  

7. Pagina 20 

 

Op 18 juli 2013 vraagt investeerder wanneer hij nu eindelijk eens geld kan verwachten 

aan Öku - life. Öku - Life antwoord dat de waardebepaling eind augustus 2013 zal klaar 

zijn onze excuus. Op 4 oktober 2013 en 10 weken later heeft investeerder nog steeds 

geen bericht ontvangen van Öku –Life en stelt dat hij kan aannemen dat de 

waardebepaling in augustus heeft plaatsgevonden! Öku -Life de heer Stevens antwoord 

dat de brief inzake verkoop pas aan het eind van de week wordt verwacht! Alleen maar 

uitstel en nog eens uitstel dus. 

 



 

 

 

 

8. Brief 22 t/m 23 

 

Op 11 oktober 2013 komt de aap uit de mouw!  

 

Bas Dijkman van Baum deelt de investeerder doodleuk mede, dat zijn verzoek niet 

gehonoreerd kan worden voor inkoop van zijn aandelen! Lees brief 22 t/m 23 zeer  

aandachtig! Öku – Life heeft de investeerder dus bijna twee jaar aan het lijntje 

gehouden! 

 

9. Brief 24 

 

Op 15 oktober 2013 zie 1 t/m 5 heeft investeerder een gesprek met Öku - Life i.v.m. zijn 

verkoop van zijn aandelen en Öku - Life zegt binnen enkele dagen terug te bellen! De 

investeerder wacht opnieuw  af! Maar al met al, geen telefoontje van Öku – Life. Op 17 

oktober 2013 stuurt de intussen boos geworden investeerder opnieuw een mail naar 

Öku – Life! In deze mail dreigt de investeerder met een advocaat! Op 28 oktober 

reageert Öku – Live per direct en zegt doodleuk in zijn mail. Ik heb niet gezegd dat uw 

aandelen verkocht zouden worden! Nogmaals wij verkopen niet, dat doen andere 

partijen! Ik zal vragen of zij u zo snel mogelijk willen contacten.  

 

10. Brief 25 

 

Op 1 november 2013 schrijft de investeerder aan Öku – Life, ik heb nog steeds niets 

gehoord van u, kan ik zelf contact opnemen met deze externe partij! Als ik nu niet snel 

iets van u hoor, dan zal ik een advocaat inhuren of met de media praten. 

De email wordt deze keer wel per direct beantwoord door Öku – Life! De tekst spreekt 

boekdelen! Leest u het antwoord van Öku – Life! 

 

11. Brief 26 t/m 29 

In begin januari 2014 heeft Öku - Life een koper gevonden via Darion Kapital 

Management! Pas op 22 januari en intussen 2014 komt het uiteindelijk tot een verkoop! 

Hoe deze is ontstaan zal ik even haarfijn uitleggen! 

Volgens Öku - Life kon het CATF niets inkopen! Öku – Life weet nog wel een oplossing te 

vinden in Darion Kapital Management!  Darion Kapital Management wist nog wel en 

koper te vinden! De investeerder heeft voor € 28.000,- aan aandelen aangeboden ter 

verkoop. De koper die door Darion geregeld is wil slechts € 7.000,- betalen.  

 



 

 

 

 

 

 

De investeerder wordt heel erg boos en zegt dat hij tenminste € 10,000,- nodig heeft en 

vind het bovendien absurd dat hij niet de € 28.000,- terug kan krijgen zoals hem altijd is 

voorgespiegeld. Darion antwoord vervolgens dat hij verder zijn best gaat doen en gaat 

onderhandelen met de nog onbekende koper! Dan krijgt de investeerder een telefoontje 

van Darion Kapital management met de mededeling dat de zij het voor elkaar hebben 

gekregen dat de koper maximaal bereid is om de aandelen ter waarde van € 28.000,- 

over te nemen voor maximaal € 9.000,-  de investeerder die dringend gelden nodig heeft 

ging uiteindelijk, maar puur omdat hij die centen hard nodig heeft akkoord! 

 Er volgen een aantal brieven die de investeerder dient te onder tekenen en de koop is 

rond op 22 januari 2014 voor een belachelijke prijs! Achteraf blijkt de koper niemand 

meer dan Settle Baum S.á.r.l. de heer P. Kloezen! Dus via een achterdeurtje worden de 

aandelen gewoon ingekocht door Baum, met een enorm verlies van maar liefst 69% voor 

de investeerder. Het CATF kan niet inkopen en via een achterdeurtje komt het 

uiteindelijk toch bij Baum terecht! Ik persoonlijk vind dit een misselijk makende zelf 

verrijking en puur misbruik maken van de onmacht ten koste van de investeerder!  

Pas op 5 februari 2014 ontvangt de investeerder zijn geld! Let vooral even op de afschrift 

wat daar staat en wie het geld heeft overgemaakt! Einde citaat! 

      Wacht dit scenario ook de ATF en GoodWood beleggers! 

      Schoenmaker hou je bij de leest zou ik zeggen!  

 


