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Geachte directie,

Meesman lndex lnvestments B.V. (Meesman) beschikt over een vergunning op grond van atikel 2:65 Wet op het

financieel toezicht (Wf$. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft van Meesman een aanvraag ontvangen om

additionele diensten te mogen verlenen. Deze aanwaag betreft het verlenen van beleggingsdiensten op grond van

artikel 2:67a, tweede lid, sub a Wft.

VERLENEN VAN BELEGGINGSDIENSTEN

Op grond van de informatie die de AFM ter beschikking is gesteld, waaronder mede begrepen uw schriftelijke
verklaring van 13 januari 2017, is het Meesman ingevolge artikel 2:67a, tweede lid, Wft per heden toegestaan de

volgende beleggingsdienst te verlenen:

het beheren van een individueel vernogen.

BEPERKING VERGUNNING IN VERBAND MET DE EIS VAN VERMOGENSSCHEIDING

Op uw verzoek verleent de AFM op grond van artikel 7:20 van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële
ondernemingen Wft (NRgfo) goedkeuring aan de door Meesman getroffen regeling (Beperking van de

vergunning) teneinde te voldoen aan het vereiste als bedoeld in artikel 7:14 NRgfo.

De beperking van de vergunning houdt het volgende in. Individueel vermogensbeheer klanten van Meesman dienen

hun gelden te allen tijde louter en alleen te storten op de rekening ten name van de juridisch eigenaar zoals bedoeld

in artikel 4:37jWft, te weten Stichting Meesman Beleggingsfondsen. Individueel vermogensbeheer klanten van

Meesman dienen te allen tijde en voor wat betreft hun volledige bij Meesman belegde vennogen gelden aaî te
houden op de rekening ten name van Stichting Meesman Beleggingsfondsen waardoor vennogensscheiding als
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bedoeld in artikel 4:37j Wft is gewaarborgd. Tot slot dient te allen tijde het bij Meesman belegde veÍnogen
aangehouden te worden op de rekening ten name van Stichting Meesman Beleggingsfondsen.

REGISTER

De AFM zal overgaan tot registratie door de beleggingsdienst in te schrijven bij de beheerder Meesman in het

register voor beheerders van beleggingsinstellingen (als bedoeld in artikel 1:107 rWft) dat wordt bijgehouden op de

AFM-website.

BEZWAAR

Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking

daarvan eenbezv¡azrschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. JuridischeZaken, Postbus 11723,1001 GS Amsterdam.

Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-797 3835), per e-mail (alleen naar e-mailadres

bezwarenbox@afm.nl) of door middel van het formulier op de website van de AFM (www. afm.nllbenvaar) worden

ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden

toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-mailadressen wordt verzonden dan

de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zalhetbem¡aarschrift alleen inhoudelijk in behandeling nemen als

aan bedoelde eisen is voldaan.

De AFM vertrouwt erop u hiermede voldoende te hebben geinformeerd. Indien u lragen heeft, kunt u contact

opnemen met de dossierbehandelaars.

Hoogachtend,

Financiële Markten

de Heij ente

Toezichthouder

Toezicht I Asset Management

Toezichthouder

Toezicht I Asset Management


