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Artikel 2:73 van de Wet op het financieel
toezicht; notificatie van Central American
Timber Fund FCP-SIF

Geachte directie,
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 22 september 2011 via E-mail het Meldingsformulier
beleggingsinstelling met zetel in aangewezen staat, inclusief alle benodigde documenten, van uw advocaat
ontvangen.
De AFM bevestigt dat Central American Timber Fund FCP-SIF (CATF) met ingang van heden kan aanvangen
met het aanbieden van rechten van deelneming in Nederland. Tevens is CATF met ingang van heden ingeschreven
in het register als bedoeld in artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
In deze notificatiebrief wenst de AFM twee opmerkingen te maken van bijzondere aard.
De eerste opmerking is dat de rechtsvorm SIF ongeschikt is voor een beleggingsinstelling met zetel in een
aangewezen staat zoals bedoeld in artikel 2:73 Wft. Deze rechtsvorm brengt namelijk mee dat er in het land van
oorsprong, hier Luxemburg, beperkmgen gelden voor Luxemburgse beleggers om toe te treden tot de
beleggingsinstelling. Deze beperkingen zijn in strijd met artikel 2, tweede lid, Besluit aangewezen staten Wft. De
AFM acht echter omstandigheden aanwezig in dit bijzondere geval om toch tot notificatie van CATF over te gaan.
Die omstandigheden zijn dat het hier hoofdzakelijk gaat om de omvorming van beleggingsobjecten aangeboden en
beheerd door de Stichting Terra Vitalis in rechten van deelneming in CATF en dat die beleggers vanwege hun
eerdere beleggingen in de genoemde beleggingsobjecten kwalificeren om deel te nemen in CATF. Daamaast ziet
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de AFM ook dat het juist in dit specifieke geval goed is dat via artikel 2 van de Luxemburgse wet van 13 februari
2007 SIF’s belegging in CATF is beperkt tot zogenoemde “Well-Informed Investors” als bedoeld in voomoemde
wet.
De tweede opmerking is dat de mededeling van Ernst & Young Accountants LLP dat het prospectus de ingevolge
de Wft voorgeschreven gegevens bevat zegt dat op een aantal punten niet wordt voldaan. Voor een dee! wordt naar
de mening van de AFM op een andere wijze wel voldaan aan de doelen die de Wft wenst te bereiken en voor een
ander deel gaat het naar de mening van de AFM om, in het geval van CATF, niet materiële punten. De AFM ziet
hierin dan ook geen belemmering om tot notificatie van CATF over te gaan.
De AFM maakt u er op attent dat u moet voldoenaan artikel 4:26, eerste lid, 4:46,4:49, 4:50, tweede en derde lid,
4:5 1, 4:52 en 4:53 Wft, artikel 50, derde lid, 116 tot en met 120 en 122 tot en met 125 van het Besluit
Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en artikel 5:2 van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële
ondernemingen Wft.
Specifiek dient u te beschikken over een website waarop het prospectus en deze notificatiebrief zijn gepubliceerd.
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
mailadres bezwarenbox(afm.n1) of door middel van het formulier op de website van de AFM
(www.afm.nI/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 genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen
inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met ondergetekenden.
Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten
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