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Yergunning als bedoeld in artikel2:67 Wft

Datum

Geachte directie,
Naar aanleiding van uw verzoek tot wijziging van de vergunningaanvraag van HiQ Invest B.Y. voor het beheren
van een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht
("Wft") dee It de Autoriteit Financiele Markten ("AFM") u het volgende mede.
De AFM heeft vastgesteld dat HiQ Invest B.Y. voldoet aan de bij ofkrachtens artikel2:67 Wft gestelde eisen.
Mede op basis van de door u verstrekte infonnatie, heeft de AFM op grand van artikel2:67 Wft aan uw instelling
een vergunning verleend teneinde met ingang van 3 november 2006 op te treden als beheerder van
beleggingsinstellingen in de zin van artikel 1:1, onder b, Wft.
De reikwijdte van de vergunning is op grond van artikel 1:102, tweede lid, Wft beperkt tot het aanbieden van
rechten van deelneming in beleggingsinstellingen en het beleggen in effecten.
De beheerder zal heden onder de naam HiQ Invest B.Y. worden ingeschreven in het register als bedoeld in artikel
1:107 Wft.
Het verkrijgen van een vergunning brengt voor uw instelling, de door u beheerde beleggingsinstellingen en de
eventueel aan uw beleggingsinstellingen verbonden bewaarders verplichtingen mee die bij ofkrachtens de Wft
zijn gesteld. Uw instelling, de door u beheerde beleggingsinstellingen en de eventueel aan uw
beleggingsinstellingen verbonden bewaarders worden geacht de bepalingen die van toepassing zijn te kennen en
na te leven. U kunt een en ander teruglezen op de website van de AFM (www.afm.nl) en, met betrekking tot het
prudentieel toezicht, op de website van De Nederlandsche Bank N.Y. (www.dnb.nl).
J

Jaarlijks zal HiQ Invest B.Y. als vergunninghouder op grond van het Besluit bekostiging financieel toezicht (Stb.
2006, 504), aan de AFM een heffing verschuldigd zijn. De hoogte van deze heffing wordt jaarlijks door de
Minister van Financien vastgesteld.
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Een belanghebbende kan tegen het in deze brief vervatte besluit bezwaar aantekenen door binnen zes weken na
bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de Autoriteit Financiele Markten, luridische
Zaken, Postbus 11723, 1001 GS AMSTERDAM.
Hoogachtend,
Autoriteit Financiele Markten
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cmw. mr. M.S. Scherpenzeel
Toezichthouder Toetreding
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mr. M.K.C. Been

Senior Toezichthouder Toetreding

