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TOELICHTING BENOEMING NIEUWE BEWAARDER  

 

De Beheerder is voornemens, om economische redenen (de huidige bewaarder ziet 
zich genoodzaakt om de in rekening te brengen kosten te verhogen), om per 1 
augustus 2009 een nieuwe bewaarder aan te stellen: Stichting Bewaarder IVM Paraplu 
Fonds. De nieuwe bewaarder wordt vertegenwoordigd door de bestuurder Vereenigd 
Trusteekantoor B.V., Claude Debussylaan 24, 1082 MD te Amsterdam en is een 
ervaren bewaarder met een goede reputatie, die zeer wel in staat moet worden geacht 
om haar verantwoordelijkheid en daaruit voortvloeiende taken naar behoren uit te 
oefenen. (De taken van de Bewaarder zijn: bewaking van de belangen van de 
participanten; controle of de Beheerder zich houdt aan de in het prospectus vermelde 
beleggingsrestricties, er op toezien dat de uitgaande geldstromen van het fonds en de 
subfondsen overeenkomen met daadwerkelijk gemaakte kosten, en dat uittredende 
participanten een correcte vergoeding ontvangen; controle of toetredende 
participanten het juiste aantal participaties ontvangen, bijhouden van een register 
waarin de participanten en hun participaties zijn geregistreerd, berekening van de 
intrinsieke waarde van de subfondsen.)  

Aan deze wisseling van bewaarder zijn voor de fondsen en hun participanten beperkte 
kosten verbonden, de vergoeding voor de bewaarder (inclusief de kosten in rekening 
gebracht voor de administratie en berekening van de intrinsieke waardes) blijft praktisch 
ongewijzigd.(in tegenstelling tot het aanhouden van de huidige bewaarder). In verband met 
de overgang van de bewaarfunctie naar de nieuwe bewaarder wil de beheerder een aantal 
kleine technische wijzigingen doorvoeren in het prospectus, de aanvullende prospectussen 
en in de voorwaarden van beheer en bewaring.  
 

 

GEVRAAGDE BESLISSING 

 
Wij verzoeken de participantenvergadering de voorgestelde benoeming van Stichting 
Bewaarder IVM Paraplu Fonds tot bewaarder goed te keuren.  
 
 

AANMELDING VOOR DE VERGADERING 

 

Mocht u de vergadering bij willen wonen dan verzoeken wij u dat uiterlijk 13 april 2009  schriftelijk 
of per fax kenbaar te aan de Beheerder: 
 

IVM Paraplu Fonds 
Keizersgracht 472 
1017 EG Amsterdam 


