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Betreft

Vergunninguitbreiding Pelargos Capital

B.V.
Geachte mewouw Kaya,
Pelargos Capital B.V. ("Pelargos") beschikt over een AlFM-vergunning op grond van art.2:65 Wet op het
financieel toezicht (Wft). De Autoriteit Financiële Markten ("AFM") heeft op 2l januan20l6vanPelargos een
aanvÍaag ontvangen om additionele diensten te mogen verlenen. Deze aanwaag betreft het verlenen van de dienst
op grond van art. 2:67alid2, sub a, sub b en sub d Wft.
De reikwijdte van de vergunning van Pelargos is tot op heden op grond van artikel I : 102, tweede lid, Wft beperkt
tot het aanbieden van rechten van deelneming in dan wel het beheren van beleggingsinstellingen die beleggen in

financiële instrumenten. Tot nu toe treedt Pelargos op als beheerder van de volgende beleggingsinstellingen:
- Pelargos Asia Alpha Fund
- Pelargos Japan Alpha Fund
- Pelargos Japan Long Short Value Fund

Verlening van beleggingsdiensten
Op grond van de informatie die de AFM ter beschikking is gesteld. is het Pelargos ingevolge artikel 2:67a, tweede
lid, Wft met ingang van vandaag toegestaan de volgende activiteiten te verrichten of diensten te verlenen aan
professionele cliënten:
- Het in uitoefening van bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële
instrumenten;
- Het beheren van individueel vermogen; en
- Het in de uitoefening van een bedrijf adviseren over financiële instrumenten.
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Beperking
De genoemde dienstverlening is beperkt tot professionele cliënten (of in aanmerking komende tegenpartijen zoals
bedoeld in artikel

l:l

Wft).

Register
De AFM zal overgaan tot registratie door deze diensten in te schrijven bij beheerder Pelargos in het register voor
beheerders van beleggingsinstellingen (als bedoeld in art. 1:107 Wft) dat wordt bijgehouden op de AFM-website.
De Nederlandsche Bank
De Nederlandsche Bank heeft geen aanleiding gezien voor een additionele prudentiële toets.

Hertoetsing geschiktheid
De AFM heeft geen aanleiding gezien om de bestuurders van Pelargos te hertoetsen op geschiktheid.

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. JuridischeZaken, 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.nl) of door middel van het formulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar)

worden ingediend. Aan deze elektronischewijze 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 hetbezwaarschrift alleen inhoudelijk in
behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.
De AFM vertrouwt erop u hiermede voldoende te hebben geinformeerd. Indien u vragen heeft, kunt u contact
opnemen met de dossierbehandelaars
Hoogachtend,

Zwagemakers

Toezichthouder
Toezicht I Asset Management
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Senior Toezichthouder
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