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Geachte directie,
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 22 november 2011 een vergunning verleend als bedoeld in
artikel 2:69b, eerste lid sub a en tweede lid van de Wet op het financieel toezicht (Wft) ten behoeve van Ostrica
B.V.
Tot flu toe treedt Ostrica B.V. als beheerder op voor de volgende beleggingsinstelling:
-

Perlas Global Active Investment Fund.

Aanmelding beleggingsinstelling en subfondsen
Op 24 december 2013 ontving de AFM een melding van gegevens als bedoeld in artikel 4:50 Wft waaruit blijkt
dat Ostrica By. tevens als beheerder op zal treden voor Ostrica Global Active Investment Fund, met de volgende
subfondsen:

-

-

-

-

-

-

-

-

EU Government Bond OSTR Fund;
EU Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund;
OSTR Emerging Market Debt Fund;
OSTR Emerging Market Domestic Debt Fund.
OSTR Equities Developed Markets Fund;
OSTR Equities Emerging Markets Fund:
OSTR Global High Yield Bond Fund;
OSTR Inflation Investments Fund;
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US Government Bond OSTR Fund;
US Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund;

Bewaarder en wijziging registratiedocument
De activa van de beleggingsinstelling zullen in bewaring worden gegeven bij DAF Depositary B.V. Deze entiteit

is reeds goedgekeurd als bewaarder van een andere beleggingsinstelling.
De AFM stemt op grond van artikel 89 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft in met een
wijziging of aanvulling van het registratiedocument, inhoudende het opnemen van DAF Depositary B.V. als
bewaarder.
Register en kosten
De beleggingsinstelling en de subfondsen zullen door de AFM in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft
worden opgenomen.

De kosten die aan deze melding zijn verbonden bedragen € 1.500. Hiervoor zult u separaat een factuur ontvangen.
Melden wijzigingen
Voor de volledigheid wijst de AFM u erop dat zij dient te worden geInformeerd indien Ostrica B.V. bet
voornemen heeft om als beheerder op te treden voor andere (soorten) beleggingsinstellingen. Dit geldt ook voor
het geval uw instelling niet meer optreedt als beheerder in de zin van de Wft.
Bezwaar

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. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS,
Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-797 3835), per e-mail (alleen naar e
inailadres bezwarenboxafm.n1) of door middel van het formulier op de website van de AFM
(www.afm.nifbezwaar) 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 zal het bezwaarschrift alleen
inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.
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De AFM vertrouwt erop u hiermede voldoende te hebben geInformeerd. Indien u vragen heeft, dan kunt u contact
opnemen met mevrouw E. Kreuger, telefoon (020) 797 2777.
Hoogachtend,
Autoriteit
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