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Amsterdam, 17 februari 2020 
 
 

Aankondiging wijziging bewaarder van de beleggingsfondsen beheerd door 
DoubleDividend Management B.V. 

 
De overname van KAS BANK N.V. (hierna: ‘KAS BANK’) door CACEIS heeft consequenties voor 
KAS Trust & Depositary Services B.V. (hierna: ‘KAS Trust’). 
 
KAS Trust is door DoubleDividend Management B.V. (hierna: ‘DoubleDividend’), de 
beheerder van DD Equity Fund, DD Income Fund en DD Property Fund N.V., aangesteld als 
bewaarder als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht.  
 
Vooruitlopend op de integratie van KAS BANK in de CACEIS Bank Netherlands Branch zal een 
juridische fusie plaatsvinden tussen KAS Trust en KAS BANK. De voorgenomen fusiedatum is 
17 februari 2020. Als gevolg hiervan houdt KAS Trust op te bestaan op het moment van de 
fusie en neemt KAS BANK de taken als bewaarder van KAS Trust over. Als gevolg van de fusie 
zullen alle rechten en verplichtingen overgaan van KAS Trust op KAS BANK. De bestaande 
bewaardersovereenkomst gaat van rechtswege over op KAS BANK. 
 
Met de Autoriteit Financiële Markten (hierna: ‘AFM’) heeft KAS BANK gesproken over de 
formaliteiten bij de verandering van de bewaarder. De AFM heeft ermee ingestemd dat KAS 
Trust namens DoubleDividend de wijziging van de bewaarder aan de AFM mag gaan melden. 
DoubleDividend heeft zelf dan ook geen melding gedaan aan de AFM dat KAS BANK de 
nieuwe bewaarder wordt van de beleggingsfondsen beheerd door DoubleDividend. 
 
In het prospectus van de respectievelijke beleggingsfondsen beheerd door DoubleDividend 
dient de definitie van de bewaarder als volgt te worden gelezen: 
Bewaarder De door de Beheerder aangestelde bewaarder als bedoeld in de Wft, te weten 

KAS BANK N.V. 
 
 
 
Wij vertrouwen erop u met het bovenstaande naar behoren te hebben geïnformeerd. Bij 
vragen kunt u contact opnemen via: 
contact@doubledividend.nl of telefonisch 020 -520 76 60. 
 
 


