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Verklaring van de bewaarder

Overw egende:
• KAS Trust & Depositary Services B.V. (“de bew aarder”) is aangesteld om op te treden als bew aarder van W&O
Beleggingsfondsen (“het fonds”) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatiev e
beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (“AIFM Richtlijn”);
• De aanstelling van de bew aarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bew aa rder zijn
overeengekomen in de Depositary Agreement die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de
Depositary Agreement.
• De bew aarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uit gevoerde
activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 (“de verslagperiode”).
Verantw oordelijkheden van de bew aarder
De bew aarder treedt op als bew aarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met
de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse w et- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn
door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de “regelgeving”). De
verantw oordelijkheden van de bew aarder zijn beschreven in de Depositary Agreement en omvatten, naast het in bew aring nemen
van financiële instrumenten en de bew aarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een reg ister
van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings - en toezichtstaken (zoals
gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te w eten:
•
•
•
•
•

Monitoring van de kasstromen, w aaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren
van de kasstromen met de administratie van het fonds;
Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en w aardering van participaties van het fonds in
overeenstemming is met de fondsvoorw aarden en de toepasselijke w et- en regelgeving;
Het zorgdragen dat de tegenw aarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds
w ordt overgemaakt;
Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorw aarden
en de toepasselijke w et- en regelgeving;
Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en
hefboomfinancieringslimieten.

Verklaring van de bew aarder
De bew aarder heeft die activiteiten uitgevoerd gedurende de verslagperiode die nodig zijn geacht om aan zijn
verantw oordelijkheden te voldoen als bew aarder van het fonds. De bew aarder is van mening dat, op basis van de aan hem
beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, de beheerder zijn taken die onderw orpen zijn aan de
monitorings- en toezichtstaken van de bew aarder in alle materiële aspecten heeft uitgevoerd in lijn met de regelgeving en
fondsdocumentatie.
Overig
Aan deze verklaring kunnen geen rechten w orden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor
individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de Depositary Agreement.
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