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Geachte directie,

Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 5 september 2016, waarin u verzoekt de omschrijving van de beperking

in de vergunning van Triple Jump B.V. te verduidelijken, ter vermijding van eventueel misbegrip over de

reikwijdte van de vergunning van Triple Jump 8.V., ontvangt u hierbij een aangepaste vergunningbrief. Deze brief
vervangt de vergunningbrief van 25 juni 2015 (kenmerk: DaVe-14122509).

VERGUNNTNG

Op grond van de aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verstrekte gegevens en met inachtneming van de

toepasselijke rechtsgronden is de AFM van oordeel dat Triple Jump B.V. heeft aangetoond dat in beginsel kan

worden voldaan aan het vereiste ingevolge artikel 2;67, eerste lid en artikel 2:67a, tweede lid Wet op het financieel

toezicht (WfÐ.

Bij dit oordeel is het advies, op grond van artikel l:48, tweede lid Wft, van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)

met betrekking tot de prudentiële waarborgen betrokken.

Mede op basis van de door u verstrekte informatie,l verleent de AFM op grond van artikel 2:67 Wft aan Triple

Jump B.V. een vergunning teneinde met ingang van heden op te treden als beheerder van een beleggingsinstelling

in de zin van artikel 1:1 Wft.

I Indien u andere dan de in artikel 34b van het Besluit Markttoegang financiële ondememingen Wft genoernde gegevens heeft
overgelegd, attendeert de AFM u erop dat deze gegevens voor de vergunningverlening niet zijn beoordeeld.
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BEPERKING VERGLTNNING

De reikwijdte van de vergunning is op grond van artikel 1:102, tweede lid, Wft beperkt tot het optreden als

beheerder in de zin van artikel l:1 Wft voor beleggingsinstellingen die beleggen in private equity (subcategorie:

andere privøte equity-þndsstrategie2) enin andere strategieën (subcategorie: Jìxed income fund3). De AFM heeft

de activiteiten van Triple Jump B.V. met betrekking tot het beheer van beleggingsinstellingen met wederzijds

begrip aldus geinterpreteerd en beperkt dat deze te plaatsen zijn in de bovenvermelde categorieën en meer

specifiek gericht zijn op microfinancieringen en aldus niet beoogd wordt andersoortige fixed income fondsen dan

wel private equity fondsen, zoals bijvoorbeeld een buy out fonds, te beheren.

Tevens is de vergunning beperkt tot het aanbieden van rechten van deelneming aan professionele beleggers als

bedoeld in artikel l:l Wft.

VERLENING VAN BELEGGINGSDIENSTEN

Tevens is het Triple Jump B.V. ingevolge artikel 2:67a, tweede lid, Wft toegestaan de volgende

beleggingsdiensten te verlenen aan professionele cliënten:

* het beheren van een individueel vermogen;
* het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten;
* het in de uitoefening van beroep of bedrijf doorgeven van orders met betrekking tot financiële instrumenten.

INTREKKING VERGUNNING BELEGGINGSONDERNEMING

Triple Jump B.V. beschikt over een vergunning als beleggingsondememing ingevolge artikel 2:96WfL Op uw
verzoek trekt de AFM hierbij, op grond van artikel 1:104, lid 1, sub a Wft uw vergunning als

beleggingsondememing per heden in.

REGISTER

De beheerder zal onder de naam Triple Jump B.V. worden ingeschreven in het register voor

beheerders van beleggingsinstellingen op de AFM-website, als bedoeld in artikel I : 107 Wft. De gemelde

beleggingsinstellingen onder beheer van de beheerder worden tevens ingeschreven in dit register, waarbij ook de

naam van de bewaarder wordt vermeld.

2 Als bedoeld in bijlage IV, onderdeel l0 b) van de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 23112013 van de Commissie van 19

december 2012.
3 Als bedoeld in bijlage IV, onderdeel l0 e) van de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 23112013 van de Commissie van l9
december 2012.
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OVERIG

Het verkrijgen van onderhavige vergunning brengt voor de beheerder, de beheerde beleggingsinstellingen en de

aan de beleggingsinstellingen verbonden bewaarders verplichtingen mee die bij of krachtens de'ù/ft zijn gesteld.

De beheerder, de door de beheerder beheerde beleggingsinstellingen en aan de beleggingsinstellingen verbonden

bewaarders worden geacht de bepalingen die van toepassing zijn doorlopend te kennen en na te levena.

Jaarlijks zal Triple Jump B.V. als vergunninghouder krachtens de Wet bekostiging financieel

toezicht aan de AFM een heffing verschuldigd zijn.De hoogte van deze heffing wordt jaarlijks vastgesteld.

BEZWAAR

Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezvtaar 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 het bezwaarschrift uitsluitend inhoudelijk in

behandeling nemen indien aan bedoelde eisen is voldaan.

De AFM vertrouwt erop u hiermede voldoende te hebben geinformeerd. Indien u wagen heeft, kunt u contact

opnemen met ondergetekenden.

mr. D. V
oezichthouder

I Asset Management lAsset Management

a Met deze brief wordt Triple Jump B.V. geihformeerd over de toewijzing van een vergunning op te treden als beheerder van een

beleggingsinstelling in de zin van artikel l: I Wft en de uit hoofde van deze vergunning bij of krachtens de Wft gestelde

verplichtingen. Het kan zijn dat Triple Jump B.V. bij of krachtens andere wettelijke bepalingen gehouden is aan bepaalde
verplichtingen. Het is volledig de verantwoordelijkheid van Triple Jump B.V. om doorlopend te voldoen aan deze verplichtingen.
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Bijlage I
Overzicht getoetste personen op grond van artikel 4:9 en/of 4:10 Wft:

Beheerder

De volgende personen zijn dagelijks beleidsbepalers van Triple Jump B.V.:

S.H.J. Evers
M.W. Semeijns de Vries van Doesburgh

De AFM heeft vastgesteld dat met het toezicht op het beleid van Triple Jump B.V. zijn belast:

A.J. Engelsman
E. van Gelderen
E.P. Goudswaard
E. van der Hulst-Haldar
J. ter Haar

Voorts zijn als (bestuurders van) houders van een gekwalifrceerde deelneming in Triple Jump B.V. aangemerkt
(uitsluitend getoetst op grond van artikel 4: l0 Wft):

Als bestuurders van ASN Bank N.V., houder van een kwart van de aandelen in Triple Jump B.V.:

E.P. Goudswaard

J.E. Jansen

Als bestuurders van SNS Bank N.V., 100% aandeelhouder van ASN Bank N.V.:

D.J. Okhuijsen

R.G.J. Langezaal

A.T.J. van Melick
V.A. Baas

M. Wissels

Als bestuurders van SNS Reaal N.V., 100% aandeelhouder van SNS BankN.V

D.J. Okhuijsen

W.H. Steenpoorte

G. van Olphen

M.B.G.M. Oostendorp
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Als bestuurders van Stichting NOTS Foundation, houder van een kwart van de aandelen in Triple Jump B.V

G.E. Hartman
J.D. van der Ent
H.E. Rahusen
P. Bijleveld
S. van liValsum

Als bestuurders van Stichting Oxfam Novib, houder van een kwart van de aandelen in Triple Jump B.V

F. Karimi
A.J.M. Galavazi
T.M.T. van der Lee

Als bestuurders van Apple Management 8.V., houder van een kwart van de aandelen in Triple Jump B.V.:

M.W. Semeijns de Vries van Doesburgh (via Ladakh B.V.)
S.H.J. Evers (via Purple Patch B.V.)
E.W.G. Mol (via Topo B.V.)

Beleggingsinstelling

De volgende personen zijn, aanvullend op de dagelijks beleidsbepalers van Triple Jump 8.V., dagelijks
beleidsbepalers van de beleggingsinstelling Triple Jump Deep Outreach Fund B.V.:

'W. Brouwers
L. Paonessa

Bewaarder

De volgende personen zijn dagelijks beleidsbepalers van Kas Trust & Depositary Services B.V.:

R.F. Kok
J.N.P. Laan

S.F. Plesman

Als medebeleidsbepalers van KAS Trust & Depositary Services B.V. zijn aangemerkt (uitsluitend getoetst op grond

van artikel4:10 Wft):

Als bestuurders van KAS BANK N.V., de meerderheidsaandeelhouder van KAS Trust & Depositary Services B.V

A.A. Roëll
S.A.J. van Katwijk
J. Witteveen
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Bijlage2
Overzicht beleggingsinstellingen waarvoor Triple Jump B.V. als beheerder optreedt:

Triple Jump Deep Outreach Fund B.Va

Als bewaarder voor deze beleggingsinstelling is aangesteld: Kas Trust & Depositary Services B.V.


