,4FM
SaemorCapital B.V.
t.a.v.dedirectie
Postbus 93428
2509AK DENHAAG

o
00
l\J
00

Datum

9 december 2010

Onskenmerk

MTG-MSSc-10120608

Pagina
Kopieaan

Betreft

1van 4
D e Nederlandsche Bank N.V.

Vergunningalsbedoeld inartikel2:65,eerste
lid,suba, Wft

Geachtedirectie,

INLEIDING
Naaraanleiding vandevergunningaanvraag van SaemorCapital B.V.voorhetbeheren van beleggingsinstellingen
alsbedoeld inartikel 2:65,eerstelid,subavandeWetophet financieel toezicht ("Wft") deeltdeAutoriteit
Financiële Markten ("AFM") uhetvolgendemede.

VERGUNNING
DeAFMheeft vastgesteld dat SaemorCapitalB.V.voldoet aandebij ofkrachtens artikel 2:67,eerstelid Wft
gesteldeeisen.
Medeopbasisvan dedooruverstrekteinformatie, verleent deAFMopgrond van artikel 2:67,eerstelidWft aan
uwinstelling eenvergunning teneindemetingangvanheden optetreden alsbeheerdervan beleggingsinstellingen
in dezinvan artikel 1:1,Wft.
Indienuanderedandeinartikel 35vanhet Besluit Markttoegangfinanciëleondememingen Wftgenoemde
gegevensheeft overgelegd, attendeert deAFMu eropdatdezegegevensvoordevergunningverlening niet zijn
beoordeeld.
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Dereikwijdte van devergunning isopgrondvan artikel 1:102,tweedelid,Wft beperkttothet aanbiedenvan
rechten van deelneming inbeleggingsinstellingen diebeleggen infinanciële instmmenten!
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Opgrond van deaanhaarovergelegde gegevensisDeNederlandscheBankN.V.("DNB")vanmeningdat
SaemorCapital B.V.voldoet aandebij ofkrachtens deWft gestelderegelstenaanzien van de financiële
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waarborgen, alsmede debedrijfsvoering eninformatieverstrekking, voorzovernoodzakelijk voorhettoezicht op
financiële waarborgen. DNBheeft deAFMgeadviseerd daterinbeginsel geenbezwaren bestaanmet befrekking
totdepmdentiëlevereisten inzakede vergunningaanvraag.
Debeheerderzalheden onderdenaam SaemorCapital B.V.worden ingeschreven inhetregister alsbedoeldin
artikel 1:107 Wft.

OVERIG
Hetverkrijgen van eenvergunning brengt vooruwinstelling,dedoorubeheerdebeleggingsinstellingen ende
eventueel aanuwbeleggingsinstellingen verbonden bewaardersverplichtingen meediebij ofkrachtens deWft
zijn gesteld.Uwinstelling,dedoorubeheerdebeleggingsinstellingen endeeventueel aanuw
beleggingsinstellingen verbonden bewaardersworden geacht debepalingen dievan toepassing zijn tekennenen
nateleven.Ukunt eenenandertemglezen opdewebsitevandeAFM(www.afm.nl) en,metbetrekking tothet
pmdentieel toezicht,opdewebsitevanDNB(www.dnb.nl).
Jaarlijks zal SaemorCapitalB.V. alsvergunninghouder opgrond vanhetBesluitbekostiging financieel toezicht
(Stb.2006,504),aandeAFMeenheffing verschuldigd zijn. Dehoogtevandezeheffing wordtjaarlijks doorde
Minister van Financiën vastgesteld.

BEZWAAR
lederebelanghebbende kan tegen dezebeschikking bezwaarmaken doorbinnen zeswekennabekendmaking
daarvan eenbezwaarschrift intedienen bij deAFM,t.a.v.JuridischeZaken,Postbus 11723,1001GS,
Amsterdam. Eenbezwaarschrift kan ookperfax (alleen naarfaxnummer 020-797 3835),pere-mail(alleennaaremailadresbezwarenbox(5),afm.nl) ofdoormiddel vanhet formulier opdewebsitevan deAFM
(www.afm.nl/bezwaar) worden ingediend.Aan dezeelektronischewijze vanverzending stelt deAFMnadere
eisendieophaarwebsiteworden toegelicht.Dateenbezwaarschrift niet aanandereAFMfaxnummers ofAFMemailadressen wordtverzonden dan dehier genoemde,iséén van dieeisen.DeAFMzalhetbezwaarschrift alleen
inhoudelijk inbehandeling nemen alsaanbedoeldeeisenisvoldaan.
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DeAFMvertrouwt erop uhiermedevoldoende tehebben geïnformeerd. Indien uvragen heeft, dankuntucontact
opnemen metmevrouw mr.M.S.Scherpenzeel, telefoon (020) 7972769.
Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

mWsrrir.M.S. Scherpenzeel
Toezichthouder Markttoegang

drs.P.B. Krijnen
Manager Markttoegang
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BIJLAGE
DeAFMheeft vastgesteld datmetdedagelijkse leidingvan SaemorCapital B.V.zijn belast:
S.Bouman
P.P.J,van derLaar
Voortsworden alsmedebeleidsbepalers exartikel4:10Wft aangemerkt:
S.A.C.Russell, alsbestuurdervanAEGON Asset Management HoldingB.V.,een directe
meerderheidsaandeelhouder
A.N.R.Fleming,alsbestuurdervan AEGON AssetManagement HoldingB.V.,eendirecte
meerderheidsaandeelhouder
E.B.Goodman, alsbestuurdervanAEGON AssetManagement HoldingB.V.,een directe
meerderheidsaandeelhouder
A.R.Wynaendts,alsbestuurdervan AEGONN.V.,een indirecte meerderheidsaandeelhouder
J.J.Nooitgedagt, alsbestuurder vanAEGONN.V.,eenindirecte meerderheidsaandeelhouder
Alscontactpersoon vandeAFM treedtopdrs.J.J.Hartman,020-7973099.

