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Geachte directie,
De Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) heeft op 22 juli 2014 van rechtswege een vergunning verleend als
bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) ten behoeve van Loyalis Sparen & Beleggen
N.y.
Op 3 december 2014 ontving de AFM een melding van gegevens als bedoeld in artikel 4:26 Wftj° artikel 88 a
Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, waaruit blijkt dat Loyalis Sparen & Beleggen N.y.
als beheerder op zal treden voor de beleggingsinstelling Loyalis Global Funds met de volgende subfondsen:
•
•
•

Loyalis Global Interest Fund
Loyalis Global Interest Plus Fund
Loyalis Global Equity Fund

De bewaarder is Kas Trust & Depositary Services B.V.
De beleggingsinstelling (inclusief subfondsen) en de bewaarder zullen door de AFM in het register als bedoeld in
artikel 1:107 Wft worden opgenomen.
De Nederlandsche Bank NV. heeft in het kader van deze melding geoordeeld dat de bewaarder voldoet aan de bij
of krachtens de Wft gestelde regels ten aanzien van financiële waarborgen.
Voor de volledigheid wijst de AFM u erop dat zij dient te worden geInformeerd indien Loyalis Sparen & Beleggen
N.y. het voomemen heeft om als beheerder op te treden voor andere (soorten) beleggingsinstellingen. Dit geldt
ook voor het geval Loyalis Sparen & Beleggen N.V. niet meer optreedt als beheerder in de zin van de Wft.
ledere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking
daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridisehe Zaken, Postbus 11723, 1001 GS,
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Bezoekadres Vijzelgracht 50

Kamer van Koophandel Amsterdam, nr. 41207759

Postbus 11723

Kenmerk van deze brief:

Telefoon +31(0)20-7972000 Fax +31(0)20-7973800. www.afm.nI

1001 GS Amsterdam

Datum
Onskemnerk
Pagina

2Ojanuari 2015
RoHj-14128188
2 van 3

Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-797 3835), per e-mail (alleen naar e
mailadres bezwarenbox@afhi.nl) of door middel van het formulier op de website van de AFM
(www.afm.nL’bezwaar) worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere
eisen die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarschrifi niet aan andere AFM faxnummers of AFM e
mailadressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen
inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.
De AFM vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben gemnformeerd. Indien u vragen heeft, dan kunt u contact
opnemen met ondergetekenden.
Hoogachtend,
Autoritefnancië1e Markten
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dr.R. eHeij
Toezichthouder
Toezicht Vergunningzaken
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De dagelijks beleidsbepalers van Kas Trust & Depositary Services B.V. zijn getoetst op betrouwbaarheid en
geschiktheid:
•
•
•

S.F. Plesman
R.F. Kok
J.N.P. Laan

De medebeleidsbepalers van Kas Trust & Depositary Services By. dienen betrouwbaar te zijn. Dit betreft
bestuurders van meerderheidsaandeelhouders in Kas Trust & Depositary Services WV. Derhalve zijn op
betrouwbaarheid getoetst de dagelijks beleidsbepalers van KAS BANK N.y., enig aandeelhouder van Kas Trust &
Depositary Services B.V.
•
•
•

A.A. RoëlI
S.A.J. Katwijk
K.H.J. Wulteputte

