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Geacht bestuur,

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 22 jali20l4 van rechtswege een vergunning verleend als bedoeld

in artikel 2:65 van de V/et op het financieel toezicht (Wft) ten behoeve van Duinweide Investeringen N.V.

Tot nu treedt Duinweide Investeringen N.V. als beheerder op voor de volgende beleggingsinstellingen:

. Parkwijck Vastgoed C.V.;
¡ Sonnewijck Vastgoed C.V.;
o Duinweide Supermarkten B.V.;
¡ Elswijck Vastgoed B.V.;
o Rietwrjck Vastgoed; en

o Duinweide Woningen I.

Op 14 oktober 2015 ontving de AFM een melding van gegevens als bedoeld in artikel4:26 Wft j" artikel 88 a Besluit

Gedragstoezicht financiele ondememingen Wft, waaruit blijkt dat Duinweide Investeringen N.V. tevens als

beheerder op zal treden voor de beleggingsinstelling Leidsewijck Vastgoed. Deze beleggingsinstelling zal door de

AFM in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft worden opgenomen.

De activa van de beleggingsinstelling zullen in bewaring worden gegeven bij SGG Depositary B.V. De AFM heeft

vastgesteld dat de dagelijkse beleidsbepalers van deze bewaarder betrouwbaar en geschikt zijn.

De dagelijkse beleidsbepalers zijn:
o De heer C.R.A. van Houtven; en

o De heer M.J. de Waal.
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Deze beleggingsinstelling zal door de AFM in het register als bedoeld in artikel l:107 Wft worden opgenomen,

mede vertrouwend op de bevestiging van Duinweide Investeringen N.V. als SGG Depositary B.V. dat zij eventuele

wijzigingen in de bewaarovereenkomst zullen doorvoeren als de AFM nog punten van materiële aard heeft zoals

opgenomen in de e-mail die de AFM op 18 september 2017 heefr. onfvangen.

Voor de volledigheid wijst de AFM u erop dat zij dient te worden geinformeerd indien Duinweide lnvesteringen

N.V. het voornemen heeft om als beheerder op te treden voor een andere (soorten) beleggingsinstellingen. Dit geldt

ook voor het geval uw instelling niet meer optreedt als beheerder in de zinvan de Wft.

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

daarvan eenbezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridis che Zaken, Postbus 11723 , l00l 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.nl/bezwaar) 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 genoønde, is één van die eisen. De AFM zalhetbezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling nemen als

aan bedoelde eisen is voldaan.

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

opnemen met ondergetekenden.
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