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Vergunningals bedoeldin artikel 4 Wtb

Datum
Onskenmerk

Geachtedirectie,
in het kadervan de herzieningvan de Wet toezicht
Naar aanleidingvan de vergunningaanvraag
('Wtb') van ActivlnvestorManagementB.V. voor het vragenof verkrtjgenvan geldenof
beleggingsinstellingen
danwelrechtenvan deelnemingin eendergelijke
goederen
ter deelnemingin eenbeleggingsinstelling
andere
aantebiedenals bedoeldin artikel4, eerstelid, Wtb deeltde Autoriteit Financielelv{arkten
beleggingsinstelling
("AFM") u het volgendemede.
De AFM heeftvastgestelddat ActivlnvestorManagementB.V. voldoetaande bij of krachtensartikel 5 van de
Wtb genoemdeeisen.
Mede op basisvan de door u verstrekteinformatie,verleentde AFM op grondvan artikel 5 Wtb aanuw instelling
in de zin van
eenvergunningteneindemet ingangvan hedenop te tredenals beheerdervan beleggingsinstellingen
artikel1, onderc, Wtb.
die rechtstreeks
De reikwijdtevan de vergunningis op grondvan artikel 8 Wtb beperkttot beleggingsinstellingen
wel
rechten
van
goederen
verkrijgen
dan
gelden
vragen
of
of
andere
Nederland
in
vanuit
of
of middellijk
deelnemingaanbiedenen beleggenin effectenen onroerendgoed.
in het registerals
De beheerderzal hedenonderde naamActivlnvestorManagementB.V. wordeningeschreven
18
Wtb.
artikel
in
bedoeld
en de
Het verknjgenvan eenvergunningbrengtvoor uw instelling,de door u beheerdebeleggingsinstellingen
verplichtingenmeedie bij of krachtensde Wtb,
verbondenbewaarders
eventueelaanuw beleggingsinstellingen
2005("Btb 2005"),de NadereRegelinggedragstoezicht
het Besluittoezichtbeleggingsinstellingen
zljn gesteld.Uw instelling,
2005en de Regelingprudentieeltoezichtbeleggingsinstellingen
beleggingsinstellingen
verbondenbewaarders
en de eventueelaanuw beleggingsinstellingen
de door u beheerdebeleggingsinstellingen
wordengeachtde bepalingendie van toepassingzijnte kennenen na te leven.U kunt eenen anderteruglezenop
de websitevan de AFM (www.afm.nl)en, md betrekkingtot het prudentieeltoezicht,op de websitevan De
BankN.V. (www.dnb.nl).
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Jaarlijkszal ActivlnvestorManagementB.V. als vergunninghouderop grond van de Regelingvan de Minister van
houdenderegelsvoor de
Financi€nvan 19 december2003,DirectieFinancieleMarkten,FM 2003-1852,
('Regelingbekostigingfinancieel
bekostigingvan het toezichtingevolgeenkelefinanciCletoezichtwetten
hoogte
van
heffing wordtjaarlijks door de Minister
AFM
heffing
verschuldigd
zijn.De
deze
aan
de
een
toezicht')
van Financi6nvastgesteld.
kan tegenhet in dezebrief vervattebesluit bezwaaraantekenendoor binnen zeswekenna
Een belanghebbende
bekendmakingvan het besluiteenbezwaarschriftin te dienenbij de Autoriteit Financi€leMarkten,Juridische
Zaken,Postbus71723,1001GS AMSTERDAM.
Hoogachtend,

AuJeriteitFinanci€leMarkten

A.C.M. van TulderRA
ManagerAccountgroep
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BIJLAGE
De AFM heeftvastgestelddat met de dagelijkseleidingvan ActivlnvestorManagementB.V. zijn belast:
mevrouwJ.M. Hogeslag
de heerR. Tervoort
ex artikel 3, tweedelid, Btb 2005aangemerkt:
Tenslottewordenals toezichthouders
de heerR. Homburg,als lid van de Raadvan Commissarissen
de heerJ.R. Stolle,als lid van de Raadvan Commissarissen
de heerS. Israels.als lid van de Raadvan Commissarissen
VooralsnogzalActivlnvestorManagementB.V. als beheerderoptredenvoor de volgendebeleggingsinstelling:
ActivlnvestorRealEstateN.V.
paskan.worden
beleggingsinstelling
Wellicht ten overvloedewijst de AFM u eropdat bovengenoemde
goedgekeurd
de
AFM.
prospectus
opnieuw
is
door
ervan
nadat
het
aangeboden
Voor de volledigheidwijst de AFM u erop datzij dientte wordengeinformeerdindienActivlnvestorManagement
Dit geldt
B.V. het voornemenheeftom als beheerderop te tredenvoor andere(soorten)beleggingsinstellingen.
in
de
zin
van
de
Wtb.
geval
niet
meer
optreedt
als
beheerder
instelling
uw
voor
het
ook
van de AFM treedtop de heerA.C.M. van Tulder,telefoonnummer020- 5521383.
Als contactpersoon

