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Aanwijzing aan Finles N.V

Geachte heer De Jong,

In deze brief deelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM)1 Finles N.V. (Fintes) mee dat zij op grond van artikel
l:77avan de Wet op het financieel |oezicht (Wft) Finles middels een aanwijzing verplicht om in het belang van de
deelnemers de inschrijving, inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming in het Finles Multi Strategy Hedge

Fund, het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen en het Finles Next Generation Fund I op te schorten. De
opschorting dient van kracht te blijven totdat Finles aan de gedragslijn voldoet zoals die in paragraaf 5.1 is
weergegeven.

De AFM besluit tevens Finles op grond van artikel 1:75, eerste lid, Wft een aanwijzing te geven om Finles te
verplichten de in paragraaf 5.2 genoemde gedragslijn te volgen. Het doel van laatstgenoemde aanwijzing is dat
Finles de door de AFM geconstateerde wetsovertredingen binnen de gestelde termijnen beëindigt.
De AFM acht het noodzakelijk middels een aanwijzing de inschrijving, inkoop of terugbetaling van rechten van
deelneming op te schorten. Op basis van de in paragraaf 1 beschreven feiten en de beoordeling daarvan in paragraaf
3 is de AFM van oordeel dat er sprake is van een uitzonderlijke sifuatie die (aanzienlijke) schade aan de belangen
van de deelnemers kan toebrengen. Dit uitzonderlijke karakter ontstaat mede als gevolg van de separate meldingen
van de accountant van Finles en de beleggingsinstellingen onder haar beheer, van26 apnl2017.
Het uitzonderlijke karakter van deze situatie volgt in ieder geval uit de feiten met betrekking tot het Finles Next
Generation Fund I. Finles heeft deze beleggingsinstelling in 2016 bij de AFM gemeld en in maart 2016 heeft de
AFM deze beleggingsinstelling in haar register opgenomen. ln het prospectus van dit fonds (Prospectus FNGFI)

I Met de "AFM" wordt in deze brief zowel

de

AFM zelf als haar toezichthouder(s) bedoeld.
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is een paragraaf opgenomen waarin de gehanteerde waarderingsmethodiek wordt toegelicht (zie ook paragraaf 3.1).
ln het prospectus is geen melding gemaakt van enige twijfel over de waardering. Ook op de website van de beheerder

geen melding gemaakt van enige fwrjfel over de

is

waardering (zie

https //www. fi nlescapitalmanaeement.nl/beleg gin gsfondsenlkoersenl).
:

ln de Zienswijze vermeldt Finles dat in het Prospectus FNGFI uitgebreid is ingegaan op de waarderingsrisico's. De
passage die zij vervolgens aanhaalt beschrijft inderdaad een potentieel risico inzake de waardering.Deze passage is
onderdeel van de paragraaf "General rislcs associqted with investments" en ook daaruit volgt dat het een algemene
passage is over risico's samenhangend met beleggingen en niet specifiek ziet op de beleggingen in dit fonds. Over
bestaande twijfel, de materþlisering van het waarderingsrisico, wordt niet gesproken. Finles heeft dit fonds in 2016
overgenomen en in het kadër van deze ovemame en bijbehorende reguliere onderzoeken zoals een due diligence en
waardering, had Finles in staat moeten zijn de risico's specifieker te omschrijven.

Uit

de melding van de

accountantvan2í apnl20l7 volgt dat de accountant onvoldoende informatie heeft verkregen

voor.lg!@q!

van het fondsvermogen niet kan worden vastgesteld dat de waardering van het Finles
Next Generation Fund I op een juiste wijze tot stand is gekomen. Deze omvang van twijfel over de waardering,
alsmede het niet in het prospectus opnemen van deze informatie terwijl het prospectus slechts een jaar voorafgaand
waardoor

aan de oordeelsonthouding is vastgesteld en de feiten met betrekking tot de waardering reeds toen bekend hadden
moeten zijnbij Finles, rechtvaardigt het direct opschorten van de inschrijving, inkoop of terugbetaling van rechten
van deelneming in het Finles Next Generation Fund I. Het is in het belang van de huidige beleggers alsmede nieuw
toetredende beleggers datzij zich op grond van het prospectus een goed oordeel kunnen vonnen over deze propositie
en het bijbehorende risico. De informatie uit het prospectus geeft geen aanleiding rragen te stellen over de
waarderingsrisico's, terwijl, slechts een jaar na verschijnen van het Prospectus FNGFI, deze risico's zich in de volle

omvang manifesteren.

Bovendien

de

AFM

2017-2019 van

4 mei2017 een

waarin kort beschreven staat

dat

In dit

wordt niet

aan

die

in het kader van de
moeten kunnen vertrouwen op een goede prijsstelling.

Echter, gelet op de oordeelsonthouding van de accountant ten aanzien van het Finles Next Generation Fund I dat
zich uitstrekt over 100
van het fondsvermogen, kunnen deze beleggers niet beoordelen
de waarde van hun deelnemingsrechten. Deze feiten vereisen spoedig en
doeltreffend handelen.
In de Zienswijze, en de bijlage Werkinstructie, meldt Finles dat waardering van illiquide beleggingen en mogelijke
aanpassingen daarin nimmer leiden tot voor- of nadelen voor een groep van participanten. Zo ontvangen
participanten, naar het oordeel van Finles, altijd distributies pro rato parte en vindt gelijke behandeling plaats. Ook
2

Website is bezocht op 12 juni2017
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meldt Finles in dit document dat bij de afwikkeling van een fonds er geen redelijke grond of belang voor waardering
meer is, omdat liquiditeiten pro rata worden uitgekeerd. o'Hierdoor kan geen belegger worden benadeeld ongeøcht
welke wsardering deze assets hadden".Het is mede deze ontkenning van het belang van een goede waardering, ook

juist in de fase waarin beleggers liquiditeiten ontvangen uit een beleggingsinstelling, dat

de

AFM van oordeel is dat

er sprake is van een ernstige overtreding en dat direct handelen vereist is.

Ten aanzien van de overige meldingen constateert de AFM da| deze zien op één beleggingsinstelling (Multi Strategy
Hedge Fund I.L.) en één sub-beleggingsinstelling (Subfonds Finles Collectief Beheer I.L.) in liquidatie waar
derhalve geen inkoop of verkoop van deelnemingsrechten meer plaatsvindt. De AFM heeft met betrekking tot een
tweetal beleggingsinstellingen reeds in 2015 kennisgenomen van de oordeelsonthouding van de accountant, zoals
deze in het jaarverslag over 2015 was opgenomen voor het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. en het
Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Echter, gelet op de 'in liquidatie' status heeft de AFM gemeend dat Finles
in staat moest worden geacht deze problemen in 2016 zelf op te lossen.

De AFM heeft vastgesteld dat ten aanzien van de fondsen in liquidatie Finles periodiek uitkeringen doet aan de
participanten. De gelden worden verkregen door geleidelijke afwikkeling van de portefeuille. Het is in het belang
van deze participanten die bij de afivikkeling van de portefeuille gelden verkrijgen uit hun deelnemingsrechten, dat
zij kunnen vertrouwen op een zorgwldige en juiste totstandkoming van de waardebepaling. Daar is in deze situatie
geen sprake van.

het feit dat de accountant voor een groter aantal fondsen alsook voor een gfoter
deel van het door Finles beheerde vennogen een oordeelsonthouding geeft en heeft gemeend deze separaat in een

bij

de AFM onder de aandacht te brengen, onderstrepen de emst van de situatie. Het aantal fondsen
waarvoor een oordeelsonthouding is opgenomen is ten opzichtevan20l5 gestegen; in 2015 betrof het immers twee

melding

fondsen en

in 2016 betreft het drie fondsen. Ook de omvang van het fondsvermogen waarvoor de

oordeelsonthouding geldt is toegenomen; betrof het in2015 nog4.132.000 euro, in2016 is dit 10.167.402 euro.
Gezien het samenstel van bovengenoemde feiten en omstandigheden heeft de AFM ernstige twijfels over de wijze
waarop de intrinsieke waarde door Finles wordt vastgesteld, in ieder geval met betrekking tot de door de accountant
met naam genoemde beleggingsinstellingen. Op grond hiervan is de AFM van oordeel dat dit een situatie betreft op
grond waarvan eenaanwijzing kan worden gegeven als bedoeld in artikel l:77aWfT.

Om te borgen dat voor volgende handelsmomenten de intrinsieke waarde van de deelnemingsrechten in de door
Finles beheerde beleggingsinstellingen getrouw en accuraat is vastgesteld, is de AFM eveneens voornemens op
grond van artikel 1:75 Wft een aanwijzing te geven, strekkende tot het volgen van de inparagraaf 5.2 geformuleerde
gedragslijn ten aanzien van procedures en gedragslijnen met betrekking tot waardering.
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I

bevat de relevante feiten op grond waarvan de AFM heeft besloten
Finles twee aanwijzingen te geven. Paragraaf 2 bevat een weergave van de zienswijze van Finles alsmede de reactie
van de AFM daarop . Paragraaf 3 bevat een beoordeling van de feiten, met in paragraaf 3.2 een beoordeling van de
Deze brief is als volgt opgebou\Md. Parugraaf

waarderingsmethodiek en in paragraaf 3.3 de beoordeling van de meldingen van [B], de accountant van Finles en
de beleggingsinstellingen onder haar beheer. In paragraaf 4 staat de belangafweging beschreven . Inparagraaf 5 zijn
de besluiten opgenomen. Tot slot bevat paragraaf 6 de rechtsgangverwijzing. Het wettelijk kader is in de bijlage
weergegeven.

1.

Feiten

Finles is sinds 14 februari 2006 in hetbezitvan een vergunning3 als bedoeld in artikel 2:65 rù/ft voor het aanbieden
van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen. Finles beheert thans 9 beleggingsinstellingen, te weten: l)

Finles Bond Fund, 2) Finles Fountain Umbrella Fund, 3) Finles Global Opportunities Fund 8.V., 4) Finles Lotus
Fonds, 5) Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L., 6) Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen, 7) Lowestoft Equities
Fund, 8) Accenta Capital Fund Side Pocket en 9) Finles Next Generation Fund I.
Op 11 februari 2016 heeft de AFM de fondsmelding van de beleggingsinstelling Finles Next Generation Fund I
door Finles ontvangen.

Op29 maart20l6 vers tuurt

de

AFM

aan Finles een bevestiging van de vermelding van het Finles Next Generation

Fund I in het register van de AFM.
Op 28 april2016 ontving de AFM van Finles een e-mail bericht met daarbij de jaarverslagen van Finles en de door
haar beheerde beleggingsinstellingen over het jaar eindigend op 3l december 2015. Uit deze bijlagen volgt dat de
controlerend accountant, [Bl, ten aanzien van de jaarrekening van:
a

tr'inles Multi Strategy Hedge Funda een controle verklaring met oordeelonthouding afgeeft aangezien
beleggingen in het ADF SPV, het Denholm Russian Arbitrage Fund Ltd. en het Denholm Finance Fund
Ltd. op de balans zijn opgenomen voor een bedrag tezamen groot € 527 .000,-. Dit bedrag vertegenwoordigt
meer dan 7 4 procent van het balanstotaal van Finles Multi Strategy Hedge Fund per

3

4

3

I december 20 I 5. [B]

AFM Vergunning nummer 15000110.

Op 25 oktober 2013 verstuurt Finles aan alle participanten in het Finles Multi Strategy Fund dat zij heeft besloten het
fonds te liquideren en dat een aantalvan de beleggingen in het fonds een illiquide karakter heeft, kenmerk van de brief
FMSHF 2s/1012013.
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heeft geen voldoende en geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen ter onderbouwing van

de

waardering van deze beleggingen per balansdatum.
a

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen een controle verklaring met oordeelonthouding afgeeft
aangezien de volgende beleggingen op de balans gezamenlijk zijn opgenomen voor een bedrag groot €
3.605.000: Finles Lotus Fonds, Finles Multi-Strategy Hedge Fund LL. L&C German Real Estate Fund,
Asian Debt Fund SPV, CPIM Structured Credit Fund 20Inc., Denholm Russian Arbitrage Fund Ltd., L&C
German Real Estate Fund, LQV CK Pearl Fund Ltd. en Madison Realty Capital II Ltd. Dit bedrag
vertegenwoordigt circa 31,3 procent van het balanstotaal van Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen per
3l december 2015. [B] heeft geen voldoende en geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen ter
onderbouwing van de waardering van deze beleggingen per balansdatum. Als gevolg daarvan heeft [B] niet
kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot de waardering van deze
beleggingen en conesponderend de waardeveranderingen van de beleggingen.

paragraaf 4.8 van deze AO/IB volgt dat

Finles zelf de activa van de beleggingsinstellingen waardeert. De Administrateur berekent namens de beheerder de
intrinsieke waarde perrecht van deelneming þaragraaf 4.1 van AO/IB onder Gedelegeerde/uitbestede taken en
werkzaamheden Administrateurs van de Beleggingsinstellingen). Paragraaf 4.8 van de AO/IB beschrijft de
Waarderingsmethodiek.
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stuurt Finles per e-mail het jaarverslag van Finles en de jaarverslagen van de door haar beheerde

fondsen aan de AFM.
Op 26 a ril2017 wendt [B] zich tot de AFM met een vijftal meldingen op grond van artikel 4:27 , tweede lid Wfts,
hierna te noemen: Meldingen van [B]. De Meldingen van [B] betreffen de volgende door Finles beheerde

beleggingsinstellingen (hiema de Fondsen, elk een Fonds):
a

Fintes Next Generation Fund I: tijdens de controle over het boekjaar eindigend op 31 december 2016 is
op 18 april 2017 door [B] een controle verklaring met oordeelonthouding afgegeven omdat [B] geen

voldoende en geschikte controle-informatie heeft kunnen verkrijgen voor de onderbouwing van de
waardering van de investeringen in Mondygo Travel Group, Taxitender 8.V., en Wingman Condoms B.V.
tezamene 4.796568 (65Yovan de waarde van dit fonds per 31.12.2016) en een verstrekte lening aan

Op grond van artikel 4:27 , tweede lid, Wft is een accountant die het onderzoek uitvoert naar de jaarrekening van (o.a.)
een Nederlandse beleggingsinstelling verplicht de AFM zo spoedig mogelijk te informeren over elke omstandigheid
waaryan hij kennis heeft gekregen die leidt tot weigering van het afgeven van een verklaring omtrent de getrouwheid of
5

tot het maken van voorbehouden.
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Mondygo Travel Group en Wingman Condoms B.V tezamen €,2.568.832 (35Yo van de waarde van het
fonds per

3l

december 2016).

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L.: tijdens de controle over het boekjaar eindigend op 3l december
2016 is op 18 april 2017 door [B] een controle verklaring met oordeelonthoudins afgegeven omdat [B]
geen voldoende en geschikte controle-informatie heeft kunnen verkrijgen voor de onderbouwing van de
waardering van de investeringen in Asian Debt Fund SPV, Quantek Opportunity Fund Ltd en het Denholm
Russian Arbitrage Fund Ltd tezamen € 340.000 (71,7% van de balanstotaal van het fonds per 3l december

O

2016).

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen: tijdens de controle over het boekjaar eindigend op 3l december
2016 is op 18 april 2017 door [B] een controle verklaring met oordeelonthouding afgegeven omdat [B]
geen voldoende en geschikte controle-informatie heeft kunnen verkrijgen voor de onderbouwing van de
waardering van de investeringen in ADF SPV, CK Pearl Fund Ltd., Finles Lotus Fonds en Finles Multi-

a

Strategy Hedge Fund I.L. Iezamen C 2.461 .902 (29,8yo van de balanstotaal van het fonds per

3

I

december

2016).

Op 4 mei 20L7

de AFM als reactie

het Informatieverzoek een e-mail van Finles met

verschillende
Een
andere bijlage is de beschrijving van de bedrijßvoering van Finles, versie april2017

Op 3

juti

I

(AO/IB)

I

2017 stuurt de AFM aan Finles een voornemen tot het geven van de onderhavige aanwijzing"n
(Voornemen). Finles is in de gelegenheid gesteld binnen drie werkdagen een zienswijze op het

Voornemen te geven.

juli

2017 ontvangt de AFM van Finles een zienswijze op het Voornemen (Zienswijze). Gevoegd zijn tevens
een interne werkinstructie inzake waarderingen (Werkinstructie), een brief van [B] aan Finles van a juü 2017 ([B]
brief), Shortlist Brokers Secundaire Markt (Brokeroverzicht), Controle SF FCB NAV Package (NAV-overzicht)
en de Fund Accounting Operations Manual van [A] (Werkwijze [A]).
Op 6

juli 2017 ontvangt de AFM van Finles een e-mailbericht met daarin de opmerking dat het voor de AO/IB
van Finles relevant is of de AFM van mening blijft dat fondsen in liquidatie onder de (rapportage)verplichtingen
en/of toezicht vallen. Finles heeft een nieuwe versie van de AO/IB (versie 1.7) (AO/IB 1.7) bü haar e-mailbericht
gevoegd waarin ervan wordt uitgegaan dat dit niet het geval is.
Op 19
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Zienswijze Finles en reactie AFM

Onderstaand wordt een samenvatting van de Zienswijze van Finles gegeven en de reactie van de AFM daarop.
2.1 Algemeen
Finles merkt op in haar Zienswijze dat zij verrast is door het Voomemen en verwijst daarbij naar de contacten die
afgelopen maanden met de AFM

onderhouden, waarbij centraal staat het wegnemen van onduidelijkheden die

Finles verwijst daarbij naar e-mails die zijn verstuurd naar de AFM.

zijn ontstaan
merkt

is dat

heeft

n met de rù/ft en

Finles merkt tevens op dat het op de weg van de AFM had gelegen om via een regulier verzoek of in het kader van
de bestaande dialoog met Finles

in te gaan op

de vermeende onvolledigheden met betrekking

tot de waarderrng'oin

plaats van Finles røuwelijks te confronteren met het Voornemen".
Finles is van mening dat er geen redelijke grond is waarom een schorsing, in het bijzonder gezien de belangen van
de beleggers en Finles, gerechtvaardigd is gezien de feiten en omstandigheden. Finles merkt tevens op dat het
instrument aanwijzing niet bedoeld is om instellingen uit te sluiten van de dialoog. Finles meent dat de voorgenomen
aanwijzingen in strijd zijn met de beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het vertrouwensbeginsel en
proportionaliteitsbeginsel. Finles meent eveneens dat de voorgenomen aanwijzingen onzorgvuldig zijn voorbereid
en de motivering in strijd is met de

2.2 Reactie

AFM

AlFM-richtlijn en/of de Wft.

AFM
Datum

20

2017

Ons kenmerk

Pagina

9

van4l

De AFM neemt afstand van de opmerkingen van Finles dat de AFM "niet mee wilde werken aqn een oplossingl' en
haar "opzettelijk vleugellam" heeft gemaakt. Allereerst merkt de AFM op dat het in alle redelijkheid niet van een
bestuursorgaan kan worden verwacht een inhoudelijke reactie te geven op een verzoek van een onder toezicht
staande
om aan te
meent dat Finles
ditmoment de
overtreedt"

Voor zover de Zienswijze van Finles ingaat op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de stelling dat er
geen grond is voor de voorgenomen aanwijzingen, merkt de AFM op dat zij, mede gelet op het spoedeisende en
uitzonderlijke karakter van de situatie, is overgegaan tot het aan Finles kenbaar maken van haar voorlopige
bevindingen middels het Voomemen. Hiermee is Finles - conform artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht
- in de gelegenheid gesteld haar zienswijze te geven en in te gaan op de door de AFM gehanteerde feiten en de
juistheid ervan. Verder verwijst de AFM naar de belangenafiveging zoals deze in pangraaf 4 is opgenomen. De
AFM is dan ook van oordeel dat er geen sprake is van een onzorgvuldig voorbereid besluit. Waar Finles een beroep
doet op het vertrouwensbeginsel onderbouwt zij dit beroep niet. Naar het oordeel van de AFM kon Finles uit
correspondentie met de AFM niet het gerechtvaardigde vertrouwen ontlenen dat de AFM niet over zou gaan tot het
kenbaar maken van het Voornemen.
2.3 In liquidatie is geen sprake van beheer in de zin van de AIFMD
Finles stelt zich op het standpunt dat"als een beleggingsinstelling in liquidatie is, is er geen sprake meer van een
AIF IAFM: alternatieve beleggingsinstelling als bedoeld in 1:l Wft] en derhqlve geen beheer meer in de zinvan de
AIFMD. " Ook houdt de rapportageplicht van de beheerder dan op te bestaan, zo meldt Finles. Zij onderbouwt haar
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standpunt door te vermelden dat er technisch juridisch geen sprake is van een beleggingsinstelling, maar van een te
vereffenen veÍnogen (van een ontbonden rechtspersoon). Ook verwijst zij naar een consultatieó waaruit, naar het
inzicht van Finles, volgt dat de veranfwoordelijkheden van een beheerder bij wijwillige liquidatie nog onderwerp

van discussie zijn. Verder merkt Finles op dat er geen belang meer is voor een waardering. Beleggers kunnen volgens Finles - niet worden benadeeld vanwege pro rata uitkering bij tussentijds gegenereerde liquiditeiten,
welke
deze assets hadden.

Finles is van oordeel dat de AFM haar Voomemen in belangrijke mate heeft gebaseerd op de fondsen in liquidatie
en/of onverplichte meldingen van de accountant met betrekking tot deze fondsen. Het oordeel van de AFM dat
participanten belang zouden hebben bij een waardering is onbegrijpelijk en vindt geen grondslag in de AIFMD.
2.4 Reactie AFM op in liquidatie zijnde beleggingsinstellingen
Finles stelt in haar Zienswijze dat als een beleggingsinstelling in liquidatie is, er geen sprake meer van een
beleggingsinstelling (i.e., AIF) en er derhalve geen beheer meer in de zin van de AlFM-richtlijn is.
Deze stelling baseert Finles op ESMA richtsnoeren inzake de rapportage-vereisten als genoemd in artikel 3, lid 3
sub (d) en artikel 24 AIFMD (8 ESMA/2OI4IB69EN van 8 augustus 2014) en op de Q&A van ESMA over de
toepassing van de AIFMD (ESMA 34-32-352 van I I juli 2017). Finles concludeert dat de rapportageplicht van een
AIF ophoudt te bestaan na liquidatie. Finles leidt daaruit niet alleen af dat de AlFM-richtlijn niet meer van
toepassing is na liquidatie, maar ook dat deze gedurende de liquidatie (Eng, in liquidation) niet langer geldig is.
Finles geeft daarbij niet aan wanneer de liquidatiefase aanvangt.
Deze stelling houdt in de ogen van de AFM geen stand.

Allereerst verwijst de AFM naar artikel l:104, derde lid, Wft, waarin is bepaald dat bij een (gedeeltelijke)
afivikkeling de financiële ondememing wordt aangemerkt als vergunninghoudende ondememing. Hieruit volgt dat
Finles voor haar activiteiten met betrekking tot de beleggingsinstellingen in liquidatie ook als vergunninghouder
wordt aangemerkt en derhalve dient te voldoen aan haar verplichtingen volgend uit wet- en regelgeving die op grond
van haar vergunning op haar rusten.

Ten tweede, de Richtsnoeren van ESMA voor wat betreft rapportageverplichtingen met betrekking tot
beleggingsinstellingen maken uitdrukkelijk onderscheid tussen de situatie na liquidatie en de daaraan voorafgaande
periode. ESMA verwoordt dit als volgt (p.6):

"AIFMs should provide the last report of the AIF to their NCA immediately after the AIF has been
liquidated or merged.

6

IOSCO, Good Practices for the termination of Investment Funds, consultation report, CPr0412016, August 2016.
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16. Liquidation processes may vary according to the type of AIFs managed ønd the jurisdiction of the AIF.

Depending on the situations, the last report might not contoin any information (where øll the positions of
the AIF have been unwound), or be limited to inþrmation on the turnover, or else the report might be
complete. Indeed, in some cases, an AIF that enters into a liquidøtion procedure (administrative procedure)
is no longer managed by the AIFM qnd the liquidation is instead carried out by a liquidøtor. In thqt case,
the AIFM should provide a report to its NCAsþr the AIF before the liquidøtor takes over the responsibility

þr

the liquidation of the AIF."

De AFM is van oordeel dat uit deze passage van de richtsnoeren niet kan worden afgeleid dat voorafgaande aan
beëindiging van de liquidatie (has been liquidøted) de beleggingsinstelling van kleur verschiet en niet meer zou zijn
aan te merken als AIF. Deze zienswljze zou immers betekenen dat in de voor beleggers kritische fase van
afwikkeling van de beleggingsinstelling de beheerder zichaan toezicht zou kunnen onttrekken. Datdeze zienswijze
geen hout snijdt volgt ook uit (de toelichting op) artikel l:104, derde lid, Wft waarin expliciet is bepaald dat de
financiële onderneming of een curator die zich in het kader van een faillissement bezig houdt met de afwikkeling
van de ondememing, moet worden aangemerkt als vergunninghoudende onderneming.Deze bepaling zorgt ervoor
dat de toezichthouder ook bij de afwikkeling (in dit geval van een AIF) de mogelijkheid heeft toe te zien op naleving
van wet- en regelgeving.T

Ten overvloede merkt de AFM op dat in waag 7 van de ESMA Q&A nadere invulling wordt gegeven aan het
tijdsbestek waarbinnen de geliquideerde instelling het laatste rapportagerapport moet aanleveren, namelijk one
month after the end of the quarter in which the AIF has been liquidated or put into liquidation.
Aan het ESMA antwoord op vraag 7 kan geen invulling worden toegeschreven over de waag wanneer met
betrekking tot een beleggingsinstelling voor het laatst gerapporteerd dient te worden. Het antwoord op die vraag is
immers terug te lezen in onderdeel l6 van de ESMA richtsnoeren (zie hierboven).
Finles stelt zich eveneens op het standpunt dat beleggers in een beleggingsinstelling in liquidatie niet kunnen worden
benadeeld en de beleggers dus geen belang zouden hebben bij een waardering. De AFM kan dit standpunt niet

volgen. Zij wijst daarbij op het feit dat de uitkering die beleggers ontvangen te allen tijde aftrankelijk is van de
waardering van activa en de bij verkoop van de activa verkregen prijs. ln het voorbeeld van het Finles Next
Generation Fund I - weliswaar formeel technisch niet geliquideerd maar materieel een vergelijkbare situatie - komt
dit belang bij uitstek naar voren, nu de transactie met dit fonds gesloten wordt door een ander door Finles beheerd
fonds, te weten het Finles Lowestoft Equities Fund, en het niet duidelijk is op welke waardering het bod door
laatstgenoemd fonds is gebaseerd. Ook uit deZienswijze volgt dit niet.
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2.5 Finles Next Generation Fund I
Finles merkt op dat de AFM het voornemen ten aanzien van dit fonds baseert op informatie van 4 mei 2017. Ook
merkt zij op dat dit fonds belegt in een private equity-strategie en zich kenmerkt als een lange termijn belegging.
Waardering vindt plaats tegen kosþrijs of lagere marktwaarde. Tevens merkt Finles op dat zij uit het Voornemen
begrijpt dat geen overleg is gevoerd met de bewaarder of informatie bij de bewaarder is ingewonnen. Daarnaast

merkt Finles op dat

zij niet begrijpt

de AFM overweegt dat participanten geen goed beeld van
waarderingsrisico's zouden hebben, en verwijst naar meerdere passages uit het prospectus, waaronder: "Liquidity
Risk: [...J It may be impossible to liquidate an existing position, to assess the value of a position or to assess the
exposure to risk. In adverse market conditions, there may be virtually no liquidity [...] which could lower the Net
Assetvqlue of the Fund [...J".Yerder merkt Finles op dat de AFM tot vergaande conclusies komt, zonder enig
verzoek om verdere inlichtingen en het evident is dat de AFM of de participanten op basis van het Bedrijfsplan
\Maarom

alleen nooit volledig kunnen worden geinformeerd.

2.6 Reactie AFM op Finles Next Generation Fund I
ln reactie op de opmerking van Finles dat er geen contact is geweest met de bewaarder merkt de AFM op dat zij
zich voor de naleving van wettelijke eisen tot de vergunninghoudende beheerder richt. In dit geval richt de AFM
zich dan ook op Finles als de vergunninghoudende beheerder.
Met betrekking tot de opmerkingen, onder verwijzing naar passages in het prospectus, dat de beleggers op grond
van het prospectus een goed beeld zouden moeten hebben van de waarderingsrisico's merkt de AFM het volgende
op. ln deze passages wordt een algemene opmerking gemaakt van potentiële risico's die behoren bij de aard van de
beleggingsstrategie. De AFM maakt in haar Voornernen juist melding van twijfel over de waardering en het feit dat
de beleggers over die bestaande twijfel niet reeds in het prospectus zijn geinformeerd. De AFM doelt derhalve op
melding van de materialisering van de in het prospectus genoemde risico's. Het feit dat de risico's zich
daadwerkelijk voordoen, nog geen jaar na datum verschijnen prospectus, maakt aannemelijk dat Finles hierover
reeds ten tijde van de verschijning van het prospectus melding van had kunnen en moeten doen aan de beleggers.
Verder merkt Finles op dat de AFM en de beleggers niet alleen op grond van
worden
geinformeerd. De AFM stelt vast dat er geen verdere documenten zijn bijgevoegd waarin deze informatie wel is
opgenomen. Voor een verdere beoordeling van de waardering(smethodieþ van Finles ten behoeve van het Finles
Next Generation Fund, verwijst de AFM naar paragraaf 3.2.

.AFM

,,,.a

Datum

20

2017

13 van

4l

Ons kenmerk

Pagina

9 Waarderin gs sy s tematiek
Finles merkt in haar Zienswijze op dat de huidige beschrijving in de AO/IB summier is. De feitelijkheid, zo geeft
zij toe, is uitgebreider en beschreven in de bij de Zienswijze bijgevoegde Werkinstructie. Tevens merkt Finles op
dat zij de AO/IB spoedig zal aanpassen en daarover graag met de AFM in overleg treedt. Ook voegt Finles de
Werkwijze [A] mee en meldt dat de uitbesteding aan [A] heeft plaatsgevonden op basis van deskundigheid en
2.

gerenommeerde naam.

2.10 Reactie AFM op waarderingssystematiek

DeAFMsteltvast¿u.EeedskenbaarwasgemaaktdoordeAFM,zondereendiepgaande
beoordeling

dat de

zoals deze in de AO/IB staan beschreven niet voldoen aan wet-

De AFM stelt vast dat Finles in haar Zienswijze onderkent dat de beschrijving van haar AO/IB summier is. Finles
verwijst naar een beschrijving van de uitgebreidere feitelijkheid, waarvan de AFM constateert dat, ondanks de
aanwezige aanleiding daartoe, deze beschrijving niet eerder aan de AFM is overgelegd. De AFM heeft de
Werkinstructie in het kader van de beoordeling van deZienswijze getoetst aan wet- en regelgeving. Hiervoor wordt
verwezen naar paragraaf 3.

2.1I Reactie op de AO/IB 1.7
De AFM heeft de op 19 juli 2017 onMangen AO/IB 1.7 met betrekking tot de voor onderhavig besluit relevante
onderdelen beoordeeld. De AFM merkt op dat zijhef waardeert dat Finles zich inspant haar bedrijfsvoering aan te
passen met als doel dit in lijn te brengen met de eisen uit wet- en regelgeving. Voor de goede orde merkt de AFM
dat zijll
versie I .5 van de AO/IB heeft ontvangen en ontvangt zij op 19 juli 2017 versie 1.7 .
De AFM merkt op dat Finles nahaar Zienswijze, waarin zij zich op het standpunt stelt dat beleggingsinstellingen
in liquidatie niet onder toezicht vallen, dit standpunt ook heeft verwerkt in de nieuwe AO/IB L7 . In de versie I .5
heeft de AFM dit standpunt niet teruggelezen. Ook stelt de AFM vast dat Finles voor de fondsen die in liquidatie
zijn maar niet onder het zgn. 'grandfathering-regime' vallen, wel een bewaarder op grond van de AlFM-richtlijn
heeft aangesteld. De AFM verwijst verder naar paragraaf 2.3 en 2.4 voor haar reactie op het standpunt van Finles
dat beleggingsinstellingen in liquidatie niet onder toezicht vallen.

Ook heeft de AFM een beoordeling gemaakt van paragraaf 4.8 'Wøørdering van onderliggende waarden van
Beleggingsinstellingen' in AO/IB 1.7 . Zij stelt vast dat deze beschrijving van het waarderingsproces geheel gelijk
is aan de eerdere beschrijving in de versie AO/IB 1.5, behoudens een verwijzing naar de Werkinstructie. Dit brengt
de AFM tot de conclusie dat de AO/IB 1.7 die op 19 juli 2017 aan de AFM is verstrekt niet tot een ander oordeel
van de AFM leidt.
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3.

Beoordeling feiten

3.1 Waarderingsmethodiek

Op grond van artikel 4:37k Wft dient een beheerder van een beleggingsinstelling procedures te hebben met
betrekking tot de waardering van de activa van de door haar beheerde Nederlandse beleggingsinstellingen. Op grond
van artikel 1l5i Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) juncto artikel 19 AlFM-richtlijn dient
de beheerder bij de waardering van de activa van de door haar beheerde beleggingsinstellingen en de berekening
van de intrinsieke waarde van de deelnemingsrechten in die beleggingsinstellingen aan specifieke regels en
verplichtingen te voldoen. Het gaat hier onder meer om regels met betrekking tot de bij de waarderingen betrokken
personen, de waarderingsprocedures en bepaalde waarderingsgedragsregels. Deze regels en verplichtingen zijn
opgenomen in de artikelen 67 tot en met 74 van de AlFM-verordening. De gedragsregels en procedures die in de
AlFM-verordening zijn opgenomen, beschrijven de verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden die betrekking
hebben op alle bij de waardering betrokken partijen, inclusief externe taxateurs.
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Methode uit de AO/IB
In de AO/IB van Finles, meest recent onfvangen door de AFM op 10 maart 2017 , slaat inparagraaf 4.8 het volgende
opgenomen:

"4.8 lAaørder¡ng van onderlíggende waarden van de Beleggìngsìnstellíngen
Nqmens de Beheerder berekent de Administrateur periodiek de intrinsieke waarde van de
Beleggingsinstellingen en stelt de Beheerder de NAV vast.
De intrinsieke waarde van de Beleggingsinstelling wordt bepaald door de optelsom van de waarde van de
onderliggende beleggingen, de cash posities en de overlopende activa onder aftrek van de overlopende
passiva en schulden. De waørde per Participatie wordt bepøald door de intrinsieke waarde te delen door
het totsal aantal uitstaande Pørticipøties of aandelen.
De NAV wordt vermeld op de lVebsite. Bij de bepøling van de intrinsieke waørde worden de beleggingen
gewøardeerd tegen de laatst bekende koers ofNAV vqn alle onderliggende beleggingen.
De Beheerder hanteert voor slle Beleggingsinstellingen de volgende waarderingsmethodiek:
Methode A: Bloomberg: Als een onderliggende belegging is geregistreerd op Bloomberg dan wordt deze
w aardering gehønteerd.
Methode B: Statements verstrekt door de administrateur van het onderliggende fonds. De administrsteur
verstrekt maandelijks een stqtement van de holding. Dit statement wordt door de administrateur van de
Finles fondsen gehanteerd øls input voor de bepaling van de Intrinsieke Wqarde van de Finles þndsen.
Meestentijds worden deze statements binnen 30 dagen na afloop van de maønd ontvangen. Als voorwaarde
wordt gesteld dat er een jaørrekening aanwezig is van het vorige boekjaar.

Methode C: Indien geen Bloomberg registratie en statements beschikbaar zijn worden
schattingen vsn de Intrinsieke ll'aarde van de onderliggende waarden, ontvangen van de beheerder van
het fonds, gehanteerd. Zodrs een statement wordt ontvøngen, wordt deze vergeleken met de eerder
ontvangen schatting. Indien er een materiële øfwijking is van de Intrinsieke lïøørde van een Finles þnds
wordt de Intrinsieke lílaarde van het betreffende Finles þnds øøngepast. Als voorwaarde wordt gesteld dat

er

een

jaarrekening aanwezig is vun het vorige boekjaar.

Methode D: Dit betreft een specifieke waqrderingsprocedure en vigeert voor specffieke onderliggende
waarden waarvan de waørdering door de beheerder in twijfel wordt geÍrokken omdat er bijvoorbeeld
sprake is vsn illiquide activa of activa in liquidatie of geen (onaJhønkelijke) waardering meer wordt
afgegeven door de manager of Administrateur van hetþnds maør door een gelieerde partij of ønderszins
betrokken persoon/entiteit met eenfinqncieel beløng. Veelal houdt dit in dat er gebruikwordt gemaaktvan
de biedingen op de secundøire markt.
Indien van toepassing døn wordt dit per onderliggend þnds toegelicht in de jøørrekening en in de reguliere
nieuwsbrieven.

Datum

20

2017

Ons kenmerk

Pagina

16van4l

De waardering van activa en passiva geschiedt naar maqtstaven die in het maatschøppelijk verkeer als
gebruikelijk en aanvaardbaar worden beschouwd. Vreemde valuta's worden omgerekend in euro's (de
rapporteringvaluta vøn de Beleggingsinstellingen) tegen de door Bloomberg closing vreemde valuta koers
(om 23.00 uur lokale tijd). In de vøststelling van de intrinsieke waørde worden mede begrepen alle saldi
van de knpitaal- en uitkeringsrekeningen en de opgelopen interest, één en ønder onder aftrek van gemaakte,
nog niet betaalde kosten. Bij de bepaling van de intrinsieke waarde wordt rekening gehouden met
transitoria. Baten en lasten worden toegerekend aøn het boekjøør waarop zij betrekking hebben.

Bij de wøarderingsmethode C en D vqn de onderliggende posities van de Beleggingsinstellingen

kan

gebruik worden gemaakt van externe daartoe gespeciøliseerde pørtijen. Indien hiervan sprake is wordt dit

in de

betreffende files van de Beleggingsinstelling. Dit geldt tevens voor alle
waarderingsinformatie van betrokken partijen waarbij de objectiviteit ten aanzien vqn de waardering

vastgelegd

zoveel øls mogelijk in acht wordt genomen.

Illiquide beleggingen. In de (halfljaarrekening van de (illiquide) Beleggingsinstellingen worden alle
illiquide onderliggende beleggingen uitgebreid toegelicht. "
Methode uit de Werkinstructie

In de als bijlage bij de Zienswijze overgelegde Werkinstructie staat een nadere beschrijving van de methodes
weergegeven. Voor zover voor onderstaande beoordeling relevant, wordt hier een aantal passages uit deze
Werkinstructie geciteerd:

D

"waarderingsmethodiek" 54.8 AO/IB)
Beleggingen zijn illiquide als er geen inþrmøtie beschikbaar is van een onaJhønkelijke derde/
qdministrateur/geen beursnotering of notering op een ander handelsplatþrm en de waarde al dan nietwordt
opgegeven door de onderneming zelf,, Deze methode wordt slechts toegepast indien de hiervoor genoemde
"4. Illiquide beleggingen (refereert naar methode

methodieken A t/m C geen soelaas bieden.

Finles Next Generation Fund I
Qua waardering is binnen groep D een aparte categorie aanwezig genaamd "start-ups en scale-ups". Het
Finles Next Generation Fund I (FNGF) is een þnds dat belegt in "start-ups en scale-ups". De waardering
vøn deze beleggingen wordt door de COO van Finles bepaald waarbij als wqarderingsgrondslag de
historische verkrijgingsprijs of de lagere mørktwøqrde wordt gebruikt.
Om te bepølen of sprøke is van een lagere marktwaarde worden de volgende werkzaamheden en controles
uitgevoerd door de COO:
- aanwezig bij alle aandeelhoudersvergaderingen van de onderliggende beleggingen (scale-up's) wqar de
actuele ontwikkelingen worden besproken. Van alle vergaderingen worden notulen door de COO ontvangen
en gearchiveerd;
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- yoeren vsn gesprekken met de portfoliomanagers van het FNGF om alle onderliggende scale-up's te
bespreken (financiële positie, liquiditeitspositie en het managen døarvqn, vastgelegde contracten,
alternatieven, haølbaqrheid strategische doelstellingen, besprekingen met externen etc.).
Op halfiaarbasis stelt de COO een evaluatie op waarbij op basis van ulle beschikbare inþrmatie wordt
bepaald of de vooruitzichten in negatieve zin moeten worden bijgesteld en of er mogelijk sprake is van een

lagere mqrktwaarde ten opzichte van de verlcrijgingsprijs. Alsdan dient waardering tegen de lagere
marktprijs plaats te vinden.

Methode uit het prospectus van Finles Next Generation Fund I

ln het prospectus van het Finles Next Generation Fund is de volgende passage aangaande waardering opgenomen:
,,

I

1

1. T/ALUATION. REPORTING AND INFORMATION DISCLOSURE

I.I

Valuøtion principles

will at least twice a yeør review qnd øssess, and where appropriate amend, the
Net Asset Value. This will be the Net Asset Value as of June 30 and as of December 3I of øny year. The
Fund Manager has delegated the calculqtion of the Net Asset Value to the Administrator, who shall value
the Fund Assets and Fund Obligations in accordance with the Dutch Generølly Accepted Accounting
Principles (Dutch GAAP) and, where more specific, the þllowing valuation methods:
I. securities regularly listed on s stock exchange shøll be vqlued øt the most recent price delivered by
reputable datø vendors, including without limitation Bloomberg, Reuters, Fact Set and Financial Times,'
2. securities which are neither listed nor quoted on any securities exchange or similqr electronic system or
if being so listed or quoted, are not regularly traded thereon or in respect ofwhich no prices as described
above are available, will be valued at cost.
3. investments, other than securities, which are dealt in or traded through a cleøringfirm or an exchange
or through a Jìnancial institution will be vqlued by reference to the most recent fficial settlement price
quoted by thøt clearing house, exchange orfinancial institution. Ifthere is no such price, then the average
will be taken between the lowest offer price and the highest bid price qt the close of business on any market
on which such investrnents are or can be dealt in or traded, provided that where such investrnents are dealt
in or traded on more than one market, the Fund Manøger (or Administrator qs delegated party) may
determine in its sole discretion which msrket shall prevail;
4. investments, other than securities, which are not dealt in or traded through a clearing firm or an
exchange or through ø finøncial institution will be valued at cost;
5. deposits will be valued øt their cost plus accrued interest;
6. all other Fund Assets and Fund Obligations shall be valued on the basis of currentfair value, subject to
the most recent market quotations and customary valuation methods that applyþr the relevunt Fund Asset
or Fund Obligation; and, All Fund Assets and Fund Obligations denominsted in þreign currency (f any)
The Fund Manager
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shall be converted into Euro in accordance with the currency exchange rate prevailing at the close
business of the relevant Valuation

of

Date."

In het prospectus staat het volgende opgenomen met betrekking tot de waardering van de activa bij liquidatie:

"Liquidation of the Fund
Upon termination of the Fund, nofurther business shall be conducted exceptþr such action necessaryfor

affiirs of the Fund. The balance left after the liquidation shøll be paid, in cøsh or in
(pro
Investors
rata to the numbers of Participatíons held by them, against cancellation of these
kind, to the
Participations). A proposal by the Fund Manager to liquidate the Fund can only be done with prior
htowledge of the participønts. This shall be communicated by the Fund Mønager to the known address of
the winding up of the

each participant."

3.2

BeoordelingWaarderingsmethodiek

De Fondsen hebben een ruim beleggingsbeleid en

kunnen beleggen (en hebben belegd) in vele typen financiële instrumenten, zowel beursgenoteerd als nietbeursgenoteerd, liquide en illiquide. Op grond van artikel 19 AlFM-richtlijn en zoals verder uitgewerkt in de AIFMverordening dient een beheerder ervoor zorgte dragen dat hij voor elk door hem beheerder belegginsginstelling
passende en consistente procedures heeft vastgesteld ten behoeve van het accuraat en onafhankelijk waarderen van
de activa in de beleggingsinstelling. De nieuw overgelegde AO/IB bevat een paragraaf 4.8 met de beschrijving van

de Waarderingsmethodiek, zoals aangehaald in voorgaande paragraaf 3.1. De

bij de Zienswijze

overgelegde

Werkinstructie gaat op onderdelen concreter in op de waarderingsprocedures en ook de prospecti van de betreffende
fondsen bevatten informatie over de waarderingsprocedures.
De AFM is van oordeel dat Finles in elk geval niet voldoet, althans dat niet kan worden vastgesteld dat zij voldoet
aan het bepaalde in artikel 4:37k, eerste lid, onder a, Wft, artikel 19

van de AlFM-verordening. De AFM

AlFM-richtlijn en de artikelen 67,68,69 enTl

gaat hieronder in op haar oordeel.

Onderstaand beschrijft de AFM per onderdeel van de AlFM-verordening welke overtredingen zij vaststelt. Deze

bepalingen zijn een nadere invulling van hetgeen in artikel 19 AlFM-richtlijn is bepaald. Bij onderstaande
beoordeling refereert de AFM meermaals aan artikel 19 AlFM-richtlijn. Ten behoeve van de leesbaarheid is dit
artikel onderstaand slechts eenmaal weergegeven (voor zover relevant):

"Artikel 19 AlFM-richtlijn
lV'aardering

1. De abi-beheerder zorgt ervoor dat er voor elke door hem beheerde abi passende en consistente
procedures worden vastgesteld ten behoeve van het accuraat en onaJhankelijk waarderen van de activa
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van de abi overeenkomstig dit ørtikel, het toepøsselijke nationale recht en het reglement vqn de abi of de
statuten.
2. De regels voor de waardering van activø en voor de berekening van de intrinsieke wøarde per recht vøn

deelneming of aandeel in de abi worden vastgelegd in het recht van het land waar de statutaire zetel van
de abi gevestigd is, en/of in het reglement van de abi en/of de støtuten.
3. De abi-beheerder zorgt er ook voor dat de intrinsieke wøørde vsn de activa per recht van deelneming

of

aandeel in de abi in overeenstemming met dit artikel, de toepøsselijke nationøle wetgeving en het reglement

ofde statuten van de abi berekend en øan de beleggers meegedeeld wordt.

t...1
Als de abi tot het closed-end-type behoort, worden deze waarderingen en berekeningen eveneens verricht
wanneer de abi in lç¡testie tot een kapitaalverhoging of -verlaging overgøat.

[

...J

."

Artikel 67 AlFM-verordening
In artikel 67, eerste lid, van de AlFM-verordening is het volgende bepaald: "In de gedragslijnen voor de waardering
wordt aangegeven welke wøarderingsmethodieken moeten worden gebruikt voor elke activasoort wasrin de øbi
overeenkomstig het toepasselijke nationale recht en het reglement en de statuten van de abi mag beleggen, en de
procedures geven uitvoering aøn deze wøarderíngsmethodieken. De abi-beheerder belegt pas voor het eerst in een
bepaalde øctivqsoort wqnneer een passende waarderingsmethodiek ofpassende wøarderingsmethodieken voor deze
speciJìeke activasoort zijn vøstgesteld. " .
V/aarderingsmethode D, zoals beschreven in de AO/IB van Finles, houdt kort gezegd in dat "een specifieke
waørderingsprocedure [...J vigeert voor specffieke onderliggende wøqrden waqrvan de waardering door de
beheerder in twijfel wordt getrokken [...]. Veelal houdt dit in døt er gebruíkwordt gemaakt van de biedingen op de
secundaire markt. Indien van toepassing dan wordt dit per onderliggend þnds toegelicht in de jøarrekening en in
d e r e guliere nieuw s briev en."
De AFM stelt vast dat de AO/IB geen verdere beschrijving geeft van de gehanteerde criteria en eisen die Finles stelt
aan de in deze methode gehanteerde 'biedingen op de secundøire markt'. Uit de Werkinstructie volgt dat de criteria
die aan deze biedingen worden gesteld inhouden dat deze recent moeten zijn, de partijen die de biedingen afgeven
onaftrankelijk en gerenommeerd en Terzake kundige partijen moeten zijn. Niet duidelijk is hoe recent een bieding
moet zijn, welke criteria gehanteerd worden om te bepalen dat partijen 'gerenommeerd en terzake kundig' zijn.
Evenmin wordt aandacht besteed aan de passendheid van deze methode in relatie tot de activa; noch wordt een
methode beschreven voor waardering van activa waarvoor geen secundaire markt bestaat.
Finles voldoet daarmee niet aan het bepaalde zoals opgenomen in artikel 67, eerste lid van de AlFM-verordening.

In artikel 67, eerste lid, derde en vierde alinea, van de AlFM-verordening is bepaald: "De gedragslijnen en
procedures tot vøststelling van de waarderingsmethodieken bevatten inputs, modellen en de criteria voor de selectie
van de bronnenvan prijsbepalings- en marktgegevens. Zij bepalen da¡ telkens als zulks mogelijk en passend is, de
prijzen van onaJhankelijke bronnen aJkomstig moeten zijn. Het proces voor

de selectie vøn een bepaalde methodiek

omvat een beoordeling van de beschikbqre in øanmerking komende methodieken, waarbij rekening wordt gehouden
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met de gevoeligheid ervqn voor verqnderingen in vqriabelen en met de wijze waarop specirteke strategieën de
relatieve waarde van de activa in de portefeuille bepalen." De AFM heeft deze elementen in het geheel niet
aangetroffen in de beschrijving van de Waarderingsmethodiek. Ook uit de Werkinstructie volgt geen beoordeling
van de beschikbare en in aanmerking komende methodieken waaÍnee de selectie voor een specifieke methode wordt
onderbouwd. In de Werkinstructie staat uitsluitend op pagina I dat"Het proces yan selectie van de methodiek vsn
waardering wordt bepaald door het soort activum en de beschikbare inþrmatie om tot een adequate waørdering te
komen. Dit kun impliceren dqtvoor een beursgenoteerdfinancieel instrument toch gekozenwordtvoor bijvoorbeeld
hantering van methode D."
In de Werkinstructie wordt niet toegelicht wanneer methode A wordt ingewisseld voor methode D.
Gelet hierop voldoet Finles niet aan artikel 67, eerste lid, derde en vierde alinea, van de AlFM-verordening.

Finles

merkt op dat zij óe activa in het Finles Next Generation Fund I waardeert op grond van de kosþrijs of lager. In het
prospectus van dit fonds staat vermeld dat de waarderingsmethode afhankelijk is van het type assets. In het
prospectus staat vermeld da| "4. investments, other than securities, which are not dealt in or traded through ø
clearingJìrm or an exchange or through aJìnancial institution will be valued at cost;" en"6. all other Fund Assets
qnd Fund Obligøtions shall be valued on the bqsis of currentføir value, subject to the most recent mørket quotqtions
and customary valuation methods that applyfor the relevant Fund Asset or Fund Obligation; and, All Fund Assets
and Fund Obligations denominated inforeign currency (rf any) shall be converted into Euro in accordancewith the
currency exchange rate prevailing at the close of business of the relevant Valuation Dqte." Uit het prospectus blijkt
niet dat alle activa in het fonds onder de categorie 4 zoals beschreven in het prospectus zouden vallen. Ook volgt
niet uit het prospectus, dan wel de AO/IB of Werkinstructie waarom deze methode met betrekking tot deze activa
passend is. Daarnaast staat in het prospectus van het Finles Next Generation Fund I vermeld dat
de actuele marktwaarde wordt

Dit volgt bijvoorbeeld ook uit de (breed) in de markt
8

onderschreven waarderingsgedragslijnen.
De AFM heeft bij de Zienswijze geen informatie ontvangen die tegemoet komt aan bovenstaande.

In artikel 67, eerste 1id, van de AlFM-verordening is bepaald datpnjzen, telkens als zulks mogelijk en passend is,
van onafhankelijke bronnen afkomstig moeten zijn. Ook volgt uit artikel 19, derde lid, AlFM-richtlijn dat als de
beleggingsinstelling tot het closed-end-type behoort, deze
en
eveneens worden verricht
wanneer de abi in kwestie tot een kapitaalverlaging overgaat.
8
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De AFM kan derhalve niet vaststellen dat Finles
voldoet aan artikel 19 AlFM-richtlijn alsmede artikel 67 van de AlFM-verordening. Bovendien merkt de AFM op
dat in het prospectus van Finles Next Generation Fund I op pagina 40'Performance Fee' is opgenomen dat Finles
recht heeft op 20% prestatievergoeding: "In respect to all the Pqrticipøtions, the Fund Manøger will also be entitled
to receive a Performance Fee equal to 20% of all the capital which will be returned to the Fund from the disposal
of the investments which were already in the portfolio st the inception of the Fund. These existing investments
include Wingmøn Condoms 8.V., Mondygo Travel Group and TaxiTender 8.V.. Here a hurdle rate of l20oÁwill be
applicable. This meqns that the Fund Manager is entitled to a Perþrmance Fee if the revenues which are being
returned at the time the underlying investments are disposed need to be at least 120% of the capital which has been
invested into these existing investments of the Fund. This Perþrmance Fee will be calculated once all the existing
positions of the Fund hqve been exited and it becomes

Hieruit
derhalve direct
belang heeft bij een hogere waardering. Ook is niet duidelijk of de administrateur taken heeft verricht in het kader
van de

hierover de

artikel Tl

volgt uit de passage
betreffende de prestatievergoeding ook nog dat Finles ook een financieel belang heeft bij de waardering. Hieruit
volgt dat Finles niet voldoet aan artikel 19, eerste lid, AlFM-richtlijn en artikel 67, eerste lid, van de AIFMverordening.

ln artikel 67, tweede lid, onder a, van de AlFM-verordening is bepaald: *In de gedragslijnen voor de waardering
worden de verplichtingen, tøken en verantwoordelijkheden van alle bij het wøarderingsproces betrokken partijen,
met inbegrip ven de directie van de abïbeheerder, vastgelegd. De procedures weerspiegelen de
organisatiestructuur zoals deze in de gedragslijnen voor de waørdering is beschreven. De gedragslijnen en
procedures voor de waardering hebben ten minste betrekking op het volgende:
a) de vakbelauqamheid en onaJhønkelijkheid van het personeel dat de waardering van de activa dqadwerkelijk

uitvoert;".

In de AO/IB heeft de AFM geen richtlijnen aangetroffen, aan de hand waarvan de keuze gemaakt zou moeten
worden of een exteme daartoe gespecialiseerde partij betrokken zou moeten worden. Ook in de Werkinstructie treft
de AFM deze richtlijnen niet aan. ln de Zienswijze wordt uitsluitend vermeld dat Finles [A] heeft beoordeeld in
haar Due Diligence op de criteria deskundigheid en gerenommeerde naam. Deze criteria, alsmede de toepassing
ervan, worden verder niet verduidelijkt. De AFM treft in de AO/IB geen informatie aan op grond waarvan duidelijk
wordt welk personeel de waarderingen uitvoert. Uit de Werkinstructie volgt een concreter beeld van de personen
die betrokken zijn bij de waarderingstaken binnen Finles. Zo is beschreven dat de Assistent Controller (AC)
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betrokken is

In de AO/IB in paragraaf 4.8 en in de Werkinstructie staat wel beschreven dat Finles de vaststelling van de NAV
van de deelnemingsrechten heeft ondergebracht bij een externe administrateur, [A]. Uit het prospectus van Finles
Next Generation Fund I volgt dus dat de administrateur de waardering uifvoert, dat de berekening van de NAV is
uitbesteed aan de administrateur, te weten [A], en dat de waardering uitgevoerd zal worden in overeenstemming
met Dutch GAAP en 6 overige methoden. Niet wordt toegelicht op grond van welke afivegingen deze pafüj
voldoende vakbekwaam is om deze waarderingen uit te voeren. ln de Zienswijze verwijst Finles onder de paragraaf
"Waarderingssystematiek" îaar de operations manual van de administrateur [A], meer specifiek wordt verwezen
"NAV calculations". Als bijlage bij de Zienswijze heeft de AFM de Werkwijze [A] ontvangen.

naar hoofdstuk 2

In de Werkwijze [A] staat in hoofdstuk 2.8 "Pricing non listed & illiquid assets" het volgende:
" [A] does not perform valuations -for qry) tvpe o-f assets and does not quslifv as an external valuer _for the
Fund. fonderstreping AF}I4I [A] will use prices provided by other qdministrators/custodiqn/client/prime
broker or external vqluer, and will act in compliønce with the provisions setþrth in the Offering Documents

of the Fund. Listed securities will be priced using the closing price (or last traded price) on each listed
securifit's approved stock exchange or licensed mørket on NAV døte øs provided by Bloomberg, unless
other ways øgreed upon with the Fund Msnagen For nonJisted and illiquid assets, the Fund Mqnager is
responsible þr determination of the valuation policy in accordance with the Offering Documents,
øpplicable regulations and accounting standards. Where a model is used þr valuing assets, the Fund
Manager should provide [A] with reøsonable documentation and explanation of the main features of the
model."
Gelet op de Werkwijze [A], waarin staat opgenomen dat [A] geen waardering uitvoert en niet kwalificeert als
externe valuator, is de vaststelling dat in de AO/IB geen richtlijnen staan aan de hand waarvan de keuze gønaakt
zou moeten worden een exteme partij te betrekken, ook na ontvangst van de Zienswijze niet afdoende weerlegd.

Ook leidt de AFM uit de het Prospectus FNGFI af de waardering door een exteme administrateur, [A], wordt
uitgevoerd. De activa in het Finles Next Generation Fund I betreffen illiquide activa. Gelet op de Werkwijze [A]
kwalificeert [A] niet als externe valuator. De Werkwijze fl^l en het prospectus Finles Next Generation Fund I zijn
derhalve niet in lijn met elkaar ten aanzien van welke taken nu wel door de administrateur gedaan worden.
Ook treft de AFM geen procedures aan op grond waawan deze vakbekwaamheid wordt heroverwogen in de situatie
dat er onvoldoende zekerheid is verkregen over de juistheid van de waardering. De AFM komt op grond van deze
feiten tot het oordeel dat Finles niet voldoet aan de vereisten in artikel 67, tweede lid, aanhef, van de AIFMverordening. Ten aanzien van artikel 67, tweede lid, onderdeel a, van de AlFM-verordening is het niet vast te stellen
of het personeel voldoende vakbekwaam is, daar niet duidelijk is wie bij de uitvoering van de waardering betrokken
personeel is.

Artikel 68 AlFM-verordening
ln artikel 68, eerste lid, van de AlFM-verordening is bepaald: "Indien een model wordt gebruikt om de activa vqn
een abi te wqarderen, døn worden het model en de hoofdkenmerken ervsn in de gedrøgslijnen en procedures voor

'"' IFM
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de waardering toegelicht en gerechtvaardigd. De redenen voor de keuze vsn het model, de onderliggende gegevens,

de in het model gehønteerde aannemen en de redenen voor het gebruik ervan, ulsook de beperkingen van de
modelmati ge waardering worden naar b ehoren gedocumenteerd."

Uit de Waarderingsmethodiek

zoals beschreven

in de AO/IB volgt dat Finles

waardeert tegen

"in

het

maatschappelijk verkeer aanvqqrdbøar geachte waarderingsgrondslagen" . Bij een aantal van de instrumenten waar
Finles in belegt, waaronder bepaalde typen derivaten, is het, gelet op de markçraktijk, aannemelijk dat gebruik
gemaakt wordt van modellen. De AO/IB bevat in ieder geval geen beschrijving van de eventueel gehanteerde
modellen. Ook de bij de Zienswijze bijgevoegde Werkinstructie bevat hiervan geen beschrijving, terwijl in deze
Werkinstructie ook melding wordt gemaakt van derivaten.

In de Zienswijze merkt Finles op dat zij slechts belegt in beursgenoteerde derivaten en het hanteren van modellen
voor de waardering daarvan derhalve niet van toepassing is. Deze stelling is verder niet onderbouwd en lijkt niet
consistent met de beschikbare informatie. Zo volgtuit het "Offering Memorandum" van het Finles Next Generation
Fund I, meer specifiek de investment restrictions vaî paragraaf 4.3, niet dat slechts, zoals Finles in de Zienswijze
heeft gesteld, in beursgenoteerde derivaten wordt belegd. De volgende passage staat in het genoemde "Offering
Memorandum": "The portþlio cøn be composed of long positions in non-listed equities, bonds/loans, convertible
bonds, money mqrket instruments and derivatives (options) and investments in other investment funds but will
primarily invest in private equities." De AFM merkt op dat opties zowel op de beurs verhandeld worden als ooover
the counter" oftewel OTC, voorbeelden hiervan zijn forward contracts, nonlisted s\ilaps, non-listed options.
Daamaast staat niet vast dat de derivaten allernaal onderdeel z4n van de handelsportefeuille van het fonds. In
paragraaf 4.3 van het "Offering Memorandum" staat eveneens: "If the Fund holds investments denominated in
currencies other than the euro, this entails aforeign exchange risk. The Fund Manager may thereþre hedgeþreign
exchange risks if it considers this to be in the interest of the Fund'. Hieruit volgt dat valutarisico's kunnen worden
afgedekt. Voor het afdekken van valutarisico's kan eveneens gebruik gemaakt worden van derivaten waaronder ook
nonlisted options. Derivaten die geen onderdeel uit maken van de handelsportefeuille en gebruikt worden voor

hedging dienen aftrankelijk van de situatie gewaardeerd te worden tegen reële waarde, waarbij
waardevermeerderingen of -verminderingen volgens hedge-accountingmodellen in de winst- en verliesrekening
dienen te worden verwerkt, of tegen kosþrijs. Thans is niet gebleken of er sprake is van omstandigheden waarbij
hedge accounting modellen moeten worden gebruikt of niet. Overigens wordt in de meest recente versie van de
AO/IB versie 1.7 (van 19 juli 2017) op pagina 14 opgemerkt dat met de beleggingsinstellingen die Finles beheert
(in)direct in onder meer derivaten kan worden belegd. Ook hier wordt het type derivaten niet nader beschreven.
Enkel de stelling van Finles da| zij belegt in beursgenoteerde derivaten en dat daardoor het gebruik van modellen
voor de waardering niet nodig is, leidt dan ook niet tot een ander oordeel van de AFM. Het is daarom ook na
ontvangst van de Zienswijze en bijlagen niet vast te stellen dat Finles voldoet aan het bepaalde in artikel 68, eerste
lid, van de AlFM-verordening.

Artikel 69 AlFM-verordening
ln artikel 69, eerste en fweede lid, van de AlFM-verordening is bepaald: " I. Een øbi-beheerder zorgt ervoor dat de
gedragslijnen en procedures voor de waørdering en de vastgestelde waarderingsmethodieken consequent worden
toegepast. 2. De gedragslijnen en procedures voor de waardering en de vastgestelde methodiekenworden toegepast
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op alle activa binnen een abi, waarbij rekening wordt gehouden met de beleggingsstrategie, de activasoort en, in
voorkomend gevø|, het bestaøn van verschillende externe taxøteurs."
ln de door Finles in paragraaf 4.8 van de AO/IB beschreven Waarderingsmethodiek wordt niet ingegaan op welke

wijze de keuze voor een waarderingsmethodiek rekening houdt met de beleggingsstrategie, de activasoort en het
eventueel bestaan van een externe taxateur. Methode A schrijft voor dat voor flnanciële instrumenten die
geregistreerd zijn op Bloomberg, de waardering van Bloomberg gehanteerd wordt. Hierbij wordt niet bekeken of dit
een passende methode is, bijvoorbeeld aan de hand van liquiditeit van het financiële instrument. De
Waarderingsmethodiek adresseert daarmee niet de waag of een methode passend is voor een bepaald instrument.
Methode D zou van toepassing kunnen zijn op financiële instrumenten die op Bloomberg geregistreerd zijn maar
(bijvoorbeeld) illiquide zijn.Er wordt geen kader voor de afiveging gegeven waarop de keuze tussen methode A of
D gebaseerd zou moeten zijn. Er is derhalve ook geen gedragslijn en procedure die ervoor zorg draagl dat de
vastgestelde waarderingsmethodieken consequent worden toegepast. Hiermee voldoet Finles niet aan artikel 19,
eerste lid, AlFM-richtlijn, waar staat vermeld dat beheerder consistente procedures moeten toepassen ten behoeve
van de waardering van de activa. Hierdoor is het voor Finles ook niet mogelijk om te voldoen aan het bepaalde in
artikel 69 van de AlFM-verordening. Ook uit de Zienswijze en bijlagen volgt niet wanneer van methode A
overgestapt moet worden naar methode D. Er wordt bij methode A ook niet beschreven wat de eisen aan de
informatie zijn, bijvoorbeeld hoe recent de Bloomberg informatie moet zijn. Uit de beschrijving zoals deze nu luidt

volgt dat je voor beursnoteringen altijd methode A hanteert, er is immers niet beschreven wanneer er (voldoende)
aanleiding is naar een andere methode over te stappen. Weliswaar staat in de Werkinstructie dat "Voor alle FI's
publiceert Bloomberg doorlopend de qctuele aan- en verkoopprijs", maar hierin wordt geen rekening gehouden met
de situatie dat Bloomberg in voorkomende gevallen ook uitsluitend de beschikking kan hebben over, weliswaar de
meest recente, maar oude prijsgegevens. ln dat geval bestaat er een reëel risico dat dan de waardering niet juist tot
stand komt. Ook uit de Werkinstructie blijkt niet welke afivegingen Finles heeft gemaakt om vast te stellen op welke
wijze een waarderingsmethodiek rekening houdt met de beleggingsstrategie, de activasoort en eventueel een extem
taxateur.
alsook
Daamaast stelt de AFM vast dat de in het Prospectus FNGFI,
het prospectus van het Multi Strategy Hedge Fund I.L. beschreven methodiek afi¡/ijkt van de beschrijving van de

waarderingsmethodiek in de AO/IB en Werkinstructie. Zo is de methode vermeld in het Prospectus FNGFI in
paragraaf I 1.1 onder 6 (zie ook paragraaf 3.1) geen onderdeel van de beschrijving van de methodes uit de AO/IB
en Werkinstructie. Ook is niet geheel duidelijk op grond van het prospectus wannesr Finles aan de methode als
bedoeld in paragraaf 11.I onder 6 in het prospectus toekomt en, indien hij hier aan toekomt, welke interne procedures
hij heeft ingericht om deze methode toe te passen. Hieruit volgt dat Finles geen consistente procedures heeft
ingericht, als bedoeld in artikel 19, eerste lid, AlFM-richtlijn.
De in paragraaf 4.8 van de AO/IB van Finles beschreven methodes B en C zijn naar hun aard enkel van toepassing
op de waardering van deelnemingsrechten in andere beleggingsinstellingen; dit volgt uit de aanwezigheid van een
onderliggend fonds (zie beschrijving Methode B) met een andere beheerder (zie beschrijving Methode C).

Verder is methode D blijkbaar van toepassing op alle activa van de beleggingsinstellingen die niet via methode A,
B of C gewaardeerd kunnen worden. Er wordt door Finles echter niet gespecificeerd wat voor type activa dit betreft.
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Methode D wordt niet verder gespecificeerd dan"Veelal houdt dit in dat er gebruik gemaakt wordt van de biedingen

op de secundaire mqrkt.". Dit vereist echter dat er een secundaire markt bestaat voor alle activa anders dan die
volgens methode A, B of C gewaardeerd kunnen worden.

Artikel 7 I AlFM-verordening
In artikel 71 , eerste lid, van de AlFM-verordening is bepaald: * I . Een abi-beheerder zorgt ervoor dat alle activa die
de abi in portefeuille heeft, getrouw en ødequaat zijn gewaardeerd. De abïbeheerder documenteert per activasoort
op welke wijze de adequaatheid en getrouwheid van de individuele wøarden worden getoetst. De abi-beheerder kan
te allen tijde øøntonen dat de portefeuilles van de door hem beheerde abi's accuraat zijn gewaørdeerd."

De Waarderingsmethodiek zoals beschreven in de AO/IB die Finles hanteert voor de waardering van de activa met
betrekking tot de beleggingsinstellingen waarvoor zij optreedt als beheerder voldoet niet aan artikel 71, eerste lid,
van de AlFM-verordening. Uit deze bepaling volgt dat de beheerder te allen tijde moet kunnen aantonen dat de
portefeuille accuraat is gewaardeerd. De AFM heeft van de accountant van Finles meldingen ontvangen waaruit
volgt dat de accountant geen voldoende en geschikte controle-informatie heeft verkregen betreffende dejuistheid
van de waardering. Hieruit volgt dat Finles niet heeft kunnen aantonen dat de door hem beheerde portefeuille
accuraat is gewaardeerd, immers de accountant wordt over de waardering van de portefeuille door Finles
geinformeerd.

In paragraaf 5 van de AO/IB staat beschreven dat Finles periodiek 'valuation sheets' onfvangt van de exteme
administrateur en deze'valuation sheets' steeds beoordeelt op juistheid en volledigheid. Ook staat vermeld dat
indien er een onjuistheid wordt vastgesteld, dit direct wordt gecommuniceerd en aangepast. Op grond van artikel
71, eerste lid, van de AlFM-verordening dient een beheerder te allen tijde te kunnen aantonen dat de portefeuilles
van de door hem beheerde beleggingsinstellingen accuraât zijn gewaardeerd. De AFM stelt vast dat, nu ten aanzien
van de waardering van de deelnemingsrechten in onderhavige fondsen geen voldoende en geschikte controleinformatie is verkregen door de accountant betreffende dejuistheid van de waardering, deze gebreken in de controleinformatie reeds in de door Finles te volgen processen vastgesteld hadden moeten worden. De AFM komt hiermee
tot het oordeel dat Finles niet voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 71, eerste lid, van de AlFM-verordening.
In de AO/IB is geen (duidelijk) proces beschreven waaruit volgt dat Finles waarborgt datzijte allen tijde de accurate
waardering van de portefeuille kan aantonen. Ook uit de Werkinstructie volgt niet op welke wijze de adequaatheid

getrouwheid van de waardering wordt gewaarborgd. Weliswaar staat in de Werkinstructie bij
waarderingsmethodiek A vermeld dat de Assistent Controller (AC) de waardering controleert. Echter, deze controle
behelst met name een vaststelling of de slotkoers uit Bloomberg zonder fouten is overgenomen, of de banksaldi
zonder fouten zijn overgenomen en of de berekening rekenkundig juist is uitgevoerd. De controle betreft geen

en

kwalitatieve analyse waannee de adequaatheid wordt getoetst.

Voor de waarderingsmethoden B en C wordt in de Werkinstructie een controle door de AC beschreven, ook hier
geldt dat deze controle geen kwalitatieve analyse is waarmee de adequaatheid dan wel passendheid wordt getoetst.
Voor de illiquide beleggingen geldt dat de COO een evaluatie opstelt met betrekking tot de waardering om vast te
stellen of de waardering moet worden bijgesteld. Uit deze passage volgt niet hoe deze evaluatie concreet wordt
toegepast. Zo ontbreekt in ieder geval duidelijkheid omtrent: (i) welke informatie relevant is voor de evaluatie; (ii)
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welk type vooruitzichten kunnen leiden tot een bijstelling van de waardering; en (iii) welke controle op deze
eventuele bijstelling plaatsvindt.

In artikel 71, tweede lid, van de AlFM-verordening is bepaald: *2. In de gedragslijnen en procedures voor de
waardering wordt een procedure vastgelegd voor de evaluatie van individuele activawaarden ingeval er een
wezenlijk risico op een onjuiste waørdering bestaøt, zoals in de volgende gevallen:
ø) de waørdering is gebøseerd op prijzen die van slechts één tegenpartij of broker aflcomstig zijn;
b) de waardering is gebaseerd op prijzen bij illiquide handel;
c) de waardering wordt beïnvloed door met de abïbeheerder gelieerde partijen;
d) de waardering wordt beilnvloed door qndere entiteiten die een financieel beløng bij de prestatie van de abi kunnen
hebben;
e) de waardering is gebaseerd op prijzen die aJkomstig zijn van de tegenpartij die de initiqtor van een instrument
is, met name wanneer de initiator ook de positie vøn de abi in het instrument Jìnancíert;

fl

de waørdering wordt door een of meer personen binnen de abi bei)nvloed."

ln het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. bevinden zich illiquide beleggingen. Dit blijkt in ieder geval uit de
brief aan de participanten in het fonds van oktober 2013. Ook in het Finles Next Generation Fund I bevinden zich
illiquide beleggingen. Gelet op de feitelijke vaststelling dat in ieder geval in twee fondsen illiquide beleggingen
onderdeel uitmaken van de portefeuille, doet zich een situatie voor als bedoeld in artikel 71, tweede lid, onderdeel
b, van de AlFM-verordening. In de gedragslijnen en procedures voor de waardering van Finles mist de AFM een
procedure die vastlegt hoe individuele activawaarden geëvalueerd worden ingeval er een wezenlijk risico op een
onjuiste waardering bestaat, zoals voorgeschreven in artikel 71, tweede lid, van de AlFM-verordening. Weliswaar
is in de Werkinstructie summier aandacht besteed aan een evaluatie door de COO bij de illiquide activa. Echter is
niet duidelijk welke procedure concreet wordt gevolgd, welke informatie relevant is daarin te betrekken, welke
vooruitzichten kunnen leiden tot een bijstelling van de waardering en of en zo ja op welke wijze een eventuele
bijstelling van de waardering wordt gecontroleerd. Tevens merkt de AFM op dat de waarderingsmethode in de vorm
van 'historische verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde' niet onderbouwd wordt als een passende methode. Voor
in de markt gebruikte methoden verwijst de AFM onder meer naar de IPEV Valuation Guidelines. Hieruit volgt dat
bij een investering in start-ups het gebruikelijk is vast te stellen welke tussentijdse waardeontwikkeling, bijvoorbeeld
bij een recente equity-ronde/aandelenuitgifte, zich heeft voorgedaan. Ook is het mogelijk te beoordelen of er een
benchmark is vast te stellen, zoals waarderingen van vergelijkbare bedrijven in de markt, en dit te betrekken bij de
vaststelling van de waarde. In ieder geval is het van belang dat bij een uitkoop van beleggers, zoals zich nu voordoet
bij het Finles Next Generation Fund I, een waardering plaatsvindt waarbij de actuele marktwaarde wordt benaderd.
Zie ook artikel 19, derde lid, AlFM-richtlijn.
Uit de

deZienswijze overgelegde informatie volgt niet op welke wijze de
van het Finles Next Generation Fund I. Gelet

het feit dat

Finles Next GenerationFund I bestaan bestaat er een duidelijk financieel belang van Finles als beheerder van het
Finles Next Generation Fund I bij een hoge waardering van de activa van dit fonds. Dit maakt dat in dit geval een
reëel risico aan:wezig is op het bestaan van een conflict tussen enerzijds de belangen van Finles, de beleggers in het
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verkopende fonds (Finles Next Generation Fund I) en de beleggers in het Lowestoft Equities Fund. Het risico op
een onjuiste waardering kan hierdoor alleen maar nog wezenlijker worden. Uit de Werkwijze [A] volgt dat zij voor
illiquide en 'non-listed' assets geen waardering uitvoert en niet kwalificeert als externe valuator kwalificeert. De
AFM stelt vast dat er ook geen andere partij is aangewezen door Finles om de waardering voor dit type activa vast
te stellen. Hieruit volgt dat de beheerder zelf de waardering uitvoert. Daarmee rust op hem de verplichting op grond
van artikel 19, vierde lid onder b, AlFM-richtlijn, de waarderingstaak onaftrankelijk van het portefeuillebeheer in te
richten en maatregelen te nemen die garanderen dat belangenconflicten verhinderd worden.

Uit de Zienswijze volgt ook dat Finles contact heeft gehad met [B] en tevens een brief heeft bijgevoegd van [B] aan
Finles. Uit deze brief volgt in ieder geval dat ten aanzien van het Finles Next Generation Fund I nadere relevante
informatie beschikbaar is gekomen voor de accountant. Deze informatie is voor [B] aanleiding de controleverklaring
alsmede de melding aan de AFM te heroverwegen. De AFM stelt vast dat niet in geschil is dat de accountant geen
voldoende en geschikte controle informatie van Finles had verkregen om de juistheid van de waardering vast te
stellen. Bovendien heeft de AFM vooralsnog geen kennis mogen nemen van een aangepaste controleverklaring van
de accountant.
Tussenconclusie

Naar aanleiding van bovenstaande beoordeling komt de AFM tot het oordeel dat Finles niet heeft aangetoond dat ze
gedragslijnen en procedures heeft met betrekking tot de waardering van de activa van de door haar beheerde fondsen
die aan de wet- en regelgeving voldoen. Met gedragslijnen en procedures wordt naast de eisen uit de AlFM-richtlijn,
ook gedoeld op de op grond van de AlFM-verordening vereiste gedragsregels en procedures voor de behoorlijke en
onaftrankelijke waardering van de activa van beleggingsinstellingen. Deze gedragsregels en procedures moeten de
verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden beschrijven die betrekking hebben op alle bij de waardering
betrokken partijen, inclusief externe taxateurse. De AFM merkt op dat deze procedures en maatregelen onderdeel
moeten voÍnen van de inrichting van de bedrijßvoering en daarmee onderdeel moeten zijnvan de beschrijving van
de bedrijfsvoering. De AFM stelt vast dat in de AO/IB van Finles deze procedures niet zijn opgenomen. Ook volgen
deze procedures onvoldoende duidelijk uit de Werkinstructie. Schriftelijke gedragslijnen en procedures die een
deugdelijk, transparant, alomvattend en naar behoren gedocumenteerd waarderingsproces moeten garanderen,
ontbreken. Zo is niet gebleken dat Finles de vereiste procedures en gedragslijnen heeft vastgesteld voor de evaluatie
van individuele activawaarden. De evaluatie die uit de Werkinstructie volgt, is niet verder beschreven en onduidelijk
is daardoor wat deprecieze procedure is die moet worden doorlopen en of dit passend is voor deze activa, alsook of
deze procedure consequent wordt toegepast. Finles lijkt daarmee niet in staat alle activa die de Fondsen in
portefeuille hebben getrouw, adequaat en accuraat te waarderen. Tot slot ontbreken ook de gedragslijnen en
procedures tot het vaststellen van de waarderingsmethodieken alsmede de daarvoor benodigde inputs, modellen en
criteria voor de selectie van de bronnen van prijsbepalings-en marktgegevens. Ook de in het kader van de Zienswijze

verkregen aanvullende informatie geeft een weliswaar op onderdelen concreter beeld, maar nog geen overtuigend
beeld van de juiste toepassing van de wet- en regelgeving met betrekking tot de door Finles toegepaste
waarderingsmethoden alsmede de getrouwheid en accuraatheid van de waardering.

9
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Op grond van het bovenstaande komt de AFM tot het oordeel dat de van Finles ontvangen informatie, waaronder de
AO/IB en de Werkinstructie geen beschrijvingen bevatten omtrent procedures waarmee Finles in staat moet worden
geacht de activa van de Fondsen getrouw, adequaat en accuraat te waarderen. De AFM constateert dat Finles in elk
geval niet voldoet, althans niet valt vast te stellen dat zij voldoet aan het bepaalde van artikel 4:37k, eerste lid, onder
a, Wft, artikel 19 AlFM-richtlijn en artikel6T, eerste lid, artikel 68, eerste lid, artikel 69, eerste lid, en afükel7l,
eerste lid, van de AlFM-verordening.

3.3

Beoordeling Meldingen van [B]

In paragraaf I heeft de AFM een aantal feiten beschreven met behekking tot de waardering van

de

(sub)fondsen en de bevindingen van de controlerend accountant. De oordeelonthoudingen leiden samengevat
tot het volgende overzicht:

o/o

verklaring

Fonds
Finles

o/o

van

Waarde

N.A,V

Datum

527.000

74%

28-04-16

van

verklaring waarde NAV

datum

Multi

Strategy Hedge

Oordeel

Fund I.L.

onthouding

Oordeel
onthouding

340.000 72%

26-04-t7

30%

26-04-17

Paraplufonds
Finles
Beleggingsfondsen

Oordeel

I.L.

onthouding

Oordeel

3.605.000 31%

Totaal

onthouding

2.461.902

Oordeel

Finles Next

Generation Fund

28-04-16

I

onthouding

4.132.000

7.365.500 100%

26-04-t7

10.167.402

De Meldingen van [B] van27 april2}l7 en het bericht van28 april 2016 geven blijk van een neerwaartse
spiraal bij Finles. Op basis van de Meldingen van [B] is de AFM van oordeel dat er sprake is van een
uitzonderlijke en spoedeisende situatie die (aanzienlijke) schade aan de belangen van de deelnemers kan
toebrengen. De ernstige twijfels omtrent de accuraatheid van de waarde van de deelnemingsrechten in het
Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L., het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen en het Finles Next
Generation Fund I kan bij in- en uittreden van beleggers, alsook uitkering van liquiditeiten in het kader van
de afivikkeling ofuitvoeren van een transactie, leiden tot een ongelijke behandeling en/ofbenadeling van
beleggers. Wanneer de beleggers uitstappen tegen een onjuiste, te hoge, intrinsieke waarde, komt het (ten
onrechte) te veel uitgekeerde ten laste van het fondsvermogen en leiden de zittende deelnemers schade. Bij
een onjuiste, telage, intrinsieke waarde, komt het (te weinig) uitgekeerde ten gunste van het fondsvermogen
en leiden de uittredende deelnemers schade. Voor de (sub) fondsen in liquidatie geldt dat er geen beleggers
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meer kunnen in- en uittreden. Echter, in het kader van de afwikkeling worden wel liquiditeiten uitgekeerd
aan beleggers. Een goede waardering is van groot belang voor deze uitkering, mede gelet op het feil dat zij
gedurende de afivikkelfase wel nog (lagere) vaste beheerkosten betalen. De beleggers in deze fondsen hebben

te maken met soms jarenlang voortdurende liquidatie prognoses en afivikkeltermijnen die telkenmale
verlengd worden. Het is in het belang van deze beleggers dat er kritisch wordt beoordeeld of de waardering
van de onderliggende activa gedegen en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving tot stand
komt. Finles merkt weliswaar op in haar Zienswijze en Werkinstructie dat waardering en aanpassingen daarin
achteraf nimmer tot voor- of nadelen voor (een groep van) participanten kan leiden, omdat participanten pro
rato parte distributies ontvangen. Het is juist dat participanten pro rato parte uitkeringen ontvangen, echter

Finles ontkent ten onrechte dat waardering invloed heeft op de hoogte van deze uitkering en beleggers
benadeeld kunnen worden door een te lage waardering. Weliswaar worden alle beleggers gelijk behandeld
in de wijze waarop de uitkering wordt gedaan, ze ondervinden echter ook allen nadeel bij een te lage

waardering. Juist ook in de fase van afivikkeling is een beheerder, ook voor deze afivikkelactiviteiten,
aangemerkt door de Wft als een vergunninghoudende beheerder. Hiermee heeft de wetgever duidelijk
gemaakt dat ook in deze fase van een beleggingsinstelling de beheerder aan de eisen van onder meer de
waardering moet voldoen.

De AFM heeft in de voorgaande paragraaf vastgesteld dat de procedures van Finles niet voldoen aan de
wettelijke vereisten. De Meldingen van [B] waaruit volgt dat het onmogelijk is gebleken om informatie te
verkrijgen over de onderbouwing van de waardering van de Fondsen, is volledig in lijn met de bevindingen
van de AFM ten aanzien van het niet hebben ingericht van de juiste procedures voor waardering. Uit het feit
dat het onmogelijk is gebleken voor [B] de juiste informatie te verkrijgen, leidt de AFM af dat Finles niet
over consistente en passende procedures met betrekking tot de waardering van de Fondsen beschikt en dat
de procedures en methodieken voor de berekening van de intrinsieke waarde per recht van deelneming of
aandeel onvolledig zijn en onvolledig zijn gedocumenteerd. Ook het bericht van [B] dat is bijgevoegd bij de
Zienswijze leidt niet tot een ander oordeel. Hieruit volgt dat niet in geschil is dat er geen voldoende en
geschikte controle-informatie beschikbaar was gesteld aan de accountant. Uit dit bericht volgt slechts dat de
beheerder na het Voornemen additionele informatie aan de accountant heeft verstrekt en dat de accountant
de beoordeling gaat heroverwegen. Het is thans onduidelijk tot welke uitkomst dat zal leiden en op welke

termijn.
Daarnaast heeft de AFM ook vastgesteld dat de

onduideli

van de

heeft

over de

De AFM stelt dan ook vast dat zowel de inrichting van de bedrijfsvoering met het oog op de waardering niet

in lijn is met wet- en regelgeving alsook de toepassing van de waarderingsprocedures leidt tot overtreding
van de bij wet gestelde eisen van een getrouwe en accurate waardering.
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De AFM geeft op basis van het voorgaande op grond van artikel l:77avan de Wft aan Finles een aanwijzing
strekkende tot de verplichting om in het belang van de deelnemers van het Finles Next Generation Fund I,
het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen en het Finles Multi Strategy Fund I.L. de inschrijving, inkoop

of

terugbetaling van rechten van deelneming in deze fondsen op te schorten. Om te bewerkstelligen dat ook
voor volgende handelsmomenten de intrinsieke waarde van de deelnemingsrechten in alle door Finles
beheerde beleggingsinstellingen getrouw en accuraat is, geeft de AFM aan Finles tevens op grond van l:75

V/ft een aanwijzing, strekkende tot het volgen van de inparagraaf 5.2 geformuleerde gedragslijn ten aanzien
van procedures en gedragslijnen met betrekking tot waardering.

4.

Belangenafweging

De AFM maakt een afiveging bij de maatregelen die zij neemt met inachtneming van de belangen van Finles en de
belangen van andere betrokkenen bij een besluit of maatregel van de AFM.

Aanwijzing schorsing vøn de in- en uitkoop
De AFM is zich ervan bewust dat het opschorten van de inschrijving, inkoop en terugbetaling van rechten van
deelneming in de Fondsen (nadelige) gevolgen kan hebben voor deelnemers in het fonds. Het opschorten heeft tot
gevolg dat (eventuele periodieke) inleg en uitkering niet plaats kunnen vinden. Dit kan in het bijzonder nadelig zijn
voor deelnemers die voor hun (pensioen)inkomen afhankelijk zijn van dergelijke uitkeringen. Uit de feiten alsook
de Zienswijze is niet gebleken dat dit type periodieke uitkeringen plaatsvinden vanuit de Fondsen. De AFM stelt
vast dat voor twee van de Fondsen geldt dat zij reeds nu geen participanten laten toetreden. Deze Fondsen zijn
gericht op afivikkeling en dienen activa (tegen een juiste prijs) te verkopen om op deze wljze nog
ten behoeve van de
uit het
Ook voor het Finles Next Generation Fund I

De door de AFM geconstateerde overtredingen brengen
de AFM tot het oordeel dat de belangen van deelnemers emstig in gevaar zijn. Om deze belangen te beschermen, is

het van spoedeisend belang om over te gaan tot het geven van de aanwijzing.

De AFM is mede gelet op ernstige tekortkomingen en de daaruit voortvloeiende þotentiële) schade, de status van
de Fondsen, waardoor reeds nu geen nieuwe participanten in- en uittreden, alsook gelet op de transacties die in het
kader van afivikkeling dan wel hervorming van het fonds plaatsvinden, van oordeel dat het belang van alle
deelnemers bij het verkrijgen van liquiditeiten gebaseerd op een accurate en getrouwe waardering nlaarder weegt
dan eventuele andere belangen van deelnemers die, nu de transacties opgeschort worden totdat de activa accuraat
en juist gewaardeerd zijn, niet gerealiseerd kunnen worden gedurende de periode waarin de maatregel van kracht is.

Indien Finles zo spoedig mogelijk aan de in paragraaf 5.1 weergegeven gedragslijn voldoet, dan zou de opschorting
niet langer dan noodzakelijk (hoeven te) duren.

-
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Aanwijzing ten aanzien van procedures en maatregelen met betrekking tot waardering
De AFM heeft een aantal overtredingen bij Finles vastgesteld. De door de AFM geconstateerde overtredingen raken
direct aan de kernbepalingen uit Deel 4 van de Wf! waarmee onder meer een beheerste en integere bedrijfsvoering
en een zorgvuldige behandeling van consumenten/deelnerners is beoogd. Bovendien betreft het hier overtredingen
van de wet- en regelgeving ten aanzien van de waardering van de activa van beleggingsinstellingen, welke regels

nadrukkelijk met het oog op bescherming van de belangen van deelnemers tot stand zijn gekomen. Deze
overtredingen brengen de AFM tot het oordeel dat de belangen van deelnemers emstig in gevaar zijn. Om deze
belangen te beschermen, is het van groot belang om over te gaan tot het geven van de aanwijzing. Gezien de ernstige

tekortkomingen en de daaruit voortvloeiende (potentiële) schade, kan de AFM niet anders dan oordelen dat het
belang van bescherming van de deelnemers als zwaarwegend moet worden aangemerkt en daarom moet prevaleren
boven het belang van andere betrokkenen.

5.

Besluiten

5.l Aanwijzing

op grond van

artikel l:77zWft

Op basis van het bovenstaande heeft de AFM besloten aan Finles een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel
l:77aWft tot het volgen van de onderstaande gedragslijn.

Finles schort de inschrijving, inkoop
transacties die reeds zijn voorbereid -

of

van rechten van

waaronder mede

-

met

betrekking tot de Fondsen, in elk van de Fondsen per direct op en in ieder eeval totdat zij ervoor zorgt dat alle activa
die een Fonds in portefeuille heeft. setrouw en adequaat zijn gewaardeerd. Hiertoe draagt Finles ervoor zorg dat de
intrinsieke waarde van de activa per recht van deelneming of aandeel in elk Fonds in overeenstemming met artikel

AlFM-richtlijn, de toepasselijke nationale wetgeving als bedoeld in artikel 19, tweede lid, AlFM-richtlijn en het
reglement of de statuten van het betreffende Fonds wordt berekend en aan de beleggers wordt meegedeeld. Finles
toont vervolgens, conform artikel 7l van de AlFM-verordening, richting de AFM aan dat de portefeuille van elk
19

van de Fondsen accuraat is gewaardeerd.
5.2 Aanwijzing op grond van

artikel 1:75 Wft

Op basis van het bovenstaande heeft de AFM besloten tevens aan Finles een aanwijzing te geven als bedoeld in
artikel l:75 Wft tot het volgen van de onderstaande gedragslijn.

l.

Finles zorgt ervoor dat

zij binnen 60 kalenderdagen na dastekeninq van het definitieve besluit

over

consistente en passende procedures met betrekking tot de waardering van de activa van elk van de Fondsen,
beschikt ten behoeve van het accuraat en onafhankelijk waarderen van de activa, zoals vereist in artikel
4:37k, eerste lid, Wft en artikel 19, eerste lid, AlFM-richtlijn en nadere uitwerking hiervan in de AIFMverordening (de artikelen 67 tot en met 74 van de AlFM-verordening). Hier wordt onder meer onder
verstaan dat Finles schriftelijke gedragslijnen en procedures vaststelt en implementeert opdat een
deugdelijk, transparant, alomvattend en naar behoren gedocumenteerd waarderingsproces wordt
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in artikel 67 van de AlFM-verordening. Deze procedures dienen aan

alle

wettelijke vereisten en criteria te voldoen.

2.

Voorts zorgt Finles ervoor dat binnen 60 kalenderdagen na dagtekenine van het definitieve besluit de
procedures en methodieken voor de berekening van de intrinsieke waarde per recht van deelneming of
aandeel volledig zijn gedocumenteerd en dat in correctieprocedures is voorzien in geval van een incorrecte
berekening van de intrinsieke waarde, zoals vereist in artikel 72,Iweede lid, en derde lid, van de AIFMverordening.

6.

Rechtsgangverwijzing

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit 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.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 alleen inhoudelijk in
behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan. Een tegen dit besluit ingediend bezwaarschrift schorst de
werking van dit besluit niet.

Hoogachtend,

Autoriteit Financiële Markten

Was getekend

Was getekend

Manager

Senior Jurist

Toezicht I Asset Management

Juridische Zaken
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Bijlage Wettetijk kader
De bepalingen uit wet- en regelgeving, zijn weergegeven in onderstaande volgorde:

l.
2.
3.
4.

Wet op financieel toezicht
Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen

AlFM-richtlijn
AlFM-verordening

Wet op het fïnancieel toezicht

("lvft')

In artikel l:75, eerste lid, Wft is bepaald:

De toezichthouder ofde Europese Centrale Bank, indien deze bevoegd is toezicht uit te oefenen op grond van de
urtikelen 4 en 6 van de verordening bankentoezicht, kan een persoon die niet voldoet øan hetgeen bij ofkrachtens
deze wet is bepaald, door middel van het geven vqn een aanwijzing verplichten om binnen een door de
toezichthouder, onderscheidenlijk de Europese Centrale Bank, gestelde redelijke termijn ten aanzien van in de
aanwijzingsbeschikking aøn te geven punten een bepøølde gedragslijn te volgen.

(...)
In artikel l:77aWft is bepaald:
De Autoriteit Finqnciële Mqrkten kqn de beheerder vøn een beleggingsinstelling of de beheerder van een icbe

door middel van een aanwijzing verplichten om in het algemeen belang of in het belang van de deelnemers de
inschrijving, inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming op te schorten.
In artikel l:104, derde lid, Wft is bepaald:

De toezichthouder lam bij het besluit tot intrekking von een vergunning tevens bepølen dat de Jìnanciële
onderneming binnen een door de toezichthouder te stellen termijn het bedrijf geheel of gedeeltelijk afwikkelt. Bij
een afwikkeling, al dan niet bepaøld door de toezichthouder, wordt deJìnancièile onderneming of de curøtor in
faillissement vøn de Jìnanciële onderneming aangemerkt als vergunninghoudende onderneming.
In artikel 1:107 Wft is, voor zover relevant, bepaald:

l.Er

is een openbaar register dat wordt gehouden door de registerhouder en in ieder geval wordt gepubliceerd op

een daartoe geschikte website. De registerhouder draagt zorg voor het goedfunctioneren van het register en

verricht de inschrijving en doorhaling daørin op zodanige wijze dat uit het register is op

te mqken vanøf welk
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tijdstip, welke activiteiten de ingeschrevenJinønciële ondernemingen mogen verrichten, met inbegrip van de
eventueel gestelde beperkingen, alsmede de staat van de zetel.
2. De registerhouder draagt onverwijld zorg voor de inschrijving van:
a. Jìnanc i ë I e on dernemin gen

:

Io. wsaraan een vergunning ingevolge deze wet of een ontheftìng als bedoeld in artikel 2:3.0b, vierde lid, d,

lid,2:54i, 2:55, 2:60,2:67b,2:75, 2:80,2:86,2:92,2:96, 3:5, 3:6, 3:7, 3A:40, 4:3, 5:26, of 5:81,
voor zover het een onthffing betreft vqn artikel 5:74, eerste lid, of artikel 5:79, is verleend;
2:3.01, vierde

l4o. die hun bedrijf afwikkelen overeenkomstig artikel I:104, derde lid,
In artikel 2:65 'Wft is bepaald:
Het is verboden een Nederlandse beleggingsinstelling te beheren of rechten vøn deelneming in een
beleggingsinstelling in Nederland søn te bieden of als Nederlandse beheerder vqn een beleggingsinstelling een
beleggingsinstelling te beheren of rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aan te bieden:
a. zonder dqt de beheerder vøn de beleggingsinstelling een door de Autoriteit Finqnciële Mørkten verleende
vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen heeft; of
b. indien het een beleggingsmaatschappij betreft die geen apørte beheerder heeft, zonder dat de
beleggingsmaatschøppij een door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning heeft.
In artikel 4:27,tweede lid, Wft is bepaald:
Een accountant die het onderzoek uitvoert van de jaarrekening van een afwikkelonderneming met zetel in

Nederlqnd, een beheerder van een beleggingsinstelling met zetel in Nederland, een Nederlandse
beleggingsinstelling, een beheerder van een icbe met zetel in Nederland, een icbe met zetel in Nederland, of een
beleggingsonderneming met zetel in Nederland, meldt de Autoriteit Financiële Markten zo spoedig mogelijk elke
omstandigheid wøørvan hij bij de uitvoering van het onderzoek kennis heeft gekregen en die leidt tot weigering
van het afgeven van een verklaring omtrent de getrouwheid oftot het mqken van voorbehouden.
In artikel4:37k'Wft is bepaald:

I Een beheerder

vqn een Nederlandse beleggingsinstelling:
procedures
a. heeft
met betrekking tot de waørderingvan de øctiva van de door hem beheerde Nederlandse
b

el e ggin gs in s t ellin gen ;

b. voert ten minste een maal per

jaar

een wøardering van de activa van de door hem beheerde Nederlandse
beleggingsinstellingen uit of ziet toe dat een waarderíng van de activø wordt uitgevoerd door een externe
taxateur;
c. bepaalt ten minste een maal per jaar de intrinsieke wøarde per recht van deelneming in de door hem beheerde

Nederlandse

b

eleggingsins tellingen ;

i,,>.

"" IFM
Datum

20

2017

35 van

4l

Ons kenmerk

Pagina

d. draøgt er zorg voor dat in de statuten of het þndsreglement van de beleggingsinstelling vermelden op welke
wijze de deelnemers in kennis worden gesteld van de wøardering, bedoeld in onderdeel b, en de intrinsieke

waarde, bedoeld in onderdeel c; en
e. stelt de deelnemers in kennis over de waarderingen, bedoeld in onderdeel b, en de intrinsieke waarde, bedoeld
ín onderdeel c, overeenkomstig de statuten of hetþndsreglementvan de beleggingsinstelling.
2 Indien een beheerder van een Nederlandse beleggingsinstelling een wøardering øls bedoeld in het eerste lid,
onderdeel b, uitvoert, voldoet hij aan de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels.
3 Indien een externe taxqteur een wqardering als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, uitvoert, toont de
beheerder van een Nederlandse beleggingsinstelling die de externe taxateur heeft aangesteld aan dat is voldqqn
aan de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels.
4 Indien een Nederlandse beheerder yan een beleggingsinstelling een externe taxateur aanstelt, stelt hij hiervan de

Autoriteit Financiële Markten in kennis.
5 De Autoriteit Financiële Markten kqn de Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling verplichten:
a. een andere externe taxateur aan te stellen indien de externe tøxøteur niet voldoet øan de bij ofkrachtens
algemene maatregel van bestuur te bepalen regels, bedoeld in het derde lid; en
b. de procedures met betrekking tot de wøardering van de qctiva van de door hem beheerde beleggingsinstellingen
en de waarderingen van de activa vqn de door hem beheerde beleggingsinstellingen te laten controleren door een

externe taxateur ofaccountant indien de waardering niet wordt uitgevoerd door een onaJhankelijke externe
taxateur.
6

Bij of lcrøchtens algemene mqatregel vsn bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de waardering vqn de

activa van de door een beheerder beheerde Nederløndse beleggingsinstellingen en de berekening van de
intrinsieke waørde per recht van deelneming in die belegginginstellingen.

In artikel 4:37c, achtste lid, Wft is bepaald:

7.

Tenzij de beheerder met het beheer van de beleggingsinstelling of anderszins niet aan de toepøsselijke
wetgeving zal voldoen, deelt de Autoriteit Financiijle Markten uiterlijk twintig werkdagen nø ontvangst
van de informatie, bedoeld in het zesde lid, aan de beheerder mee dst de rechten van deelneming
aangeboden mogen worden in Nederland.

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (rBGfo')
In artikel l15i BGfo is bepaald:
De waardering van de activa en de berekening vøn de intrinsieke waørde per recht vqn deelneming van een
Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling voldoet aan de ingevolge artikel 19 vqn de richtlijn
beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen gestelde eisen.
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Richtlijn beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen, Richtlijnz0lllíllßU (AIFM Richtlijn)
In artikel 19 AlFM-richtlijn is bepaald:
l4aardering

I. De qbi-beheerder zorgt ervoor dat er voor elke door

hem beheerde abi pøssende en consistente procedures

worden vastgesteld ten behoeve van het accuraat en onaJhankelijk waarderen van de activa van de abi
overeenkomstig dit artikel, het toepasselijke nationale recht en het reglement van de abi of de støtuten.
2. De regels voor de waardering van activa en voor de berekening van de intrinsieke waarde per recht van
deelneming of øandeel in de abi worden vastgelegd in het recht van het land waar de stqtutqire zetel vqn de abi
gevestigd is, en/of in het reglement van de abi en/of de statuten.
3. De abi-beheerder zorgt er ook voor dat de intrinsieke waørde van de activa per recht van deelneming of
qøndeel in de abi in overeenstemming met dit qrtikel, de toepasselijke nationale wetgeving en het reglement of de
statuten van de abi berekend en aan de beleggers meegedeeld wordt.
De gehønteerde waørderingsprocedures waarborgen dat de activa ten minste één maal per jaar worden
gewaardeerd en dat de intrinsieke waarde vqn de activa per recht vøn deelneming of øandeel ten minste één keer
per jaar wordt berekend.
Als de qbi tot het open-end-type behoort, worden deze waarderingen en berekeningen voorts verricht met een
frequentie die passend is in het licht vøn de door de abi aangehouden activa en van het uitgifte- en
teru gb etal ings b el eid erv an.

Als de øbi tot het closed-end-type behoort, worden deze waarderingen en berekeningen eveneens verricht wanneer
de abi in huestie tot een køpitaalverhoging of -verlaging overgaaL
Beleggers worden op de in het reglement of de statuten vqn de abi in la,vestie vastgelegde wijze in kennis gesteld
van de waarderingen en berekeningen.
4. De abi-beheerder ziet erop toe dat de waardering wordt uitgevoerd door:
a) een externe taxateur, hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een rechtspersoon, die onaJhankelijk is van de abi,
de abi- beheerder en om het even welke øndere persoon die nøuw verbonden is met de øbi ofde abi-beheerder; of
b) de abi-beheerder zelf op voorwaarde dat de waarderingstøøkfunctioneel ona/hankelijk is van het
portefeuillebeheer en het beloningsbeleid, en mits andere maatregelen garanderen dat belangenconflicten en
ongepaste beinvloeding van de werlcnemers verhinderd worden.
De voor een abi benoemde bewaarder wordt niet aangesteld als extern taxateur voor deze abi, tenzij hij de
verrichting van zijn bewaarfuncties functioneel en hiërarchisch heeft gescheiden van zijn taken qls extern taxateur
en de mogelijke belangenconflicten behoorlijk worden geïdentiJiceerd, beheerd, gecontroleerd en meegedeeld aan
de beleggers in de abi.NL L 174/26 Publicøtieblad van de Europese Unie 1.7.201I
5. Wanneer een externe taxqteur de wøardering uitvoert, moet de øbi-beheerder kunnen ssntonen:
a) dat de externe taxateur verplicht is zich in te schrijven in een wettelijk erkend beroepsregister of onderworpen
is aan wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of regels inzake beroepsmorøal; en
b) dat de externe taxateur over voldoende vakbekwøømheid beschikt om de wøarderingstaken in huestie
daadwerkelijk te lannen uitvoeren, in overeenstemming met de leden I, 2 en 3; en
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c) dat de aanstelling vsn de externe taxateur plaatsvindt in overeenstemming met de voorschriften in ørtikel 20,
leden I en 2, en de uitvoeringsmaatregelen hiervoor in de vorm van gedelegeerde handelingen, vastgesteld
overeenkomstig artikel 20, lid 7.
6. De aangestelde externe taxateur møg de waarderingstaken niet overdragen aan een derde.
7. De abïbeheerder brengt de aanstelling vqn de externe tøxateur ter kennis vøn de bevoegde autoriteiten van zijn
lidstøat van herkomst, die kunnen eisen dat een andere Øcterne taxateur wordt aangesteld indien niet aan de
voorwaørden van lid 5 wordt voldaan.
8. De wøarderingwordt op onpartijdige wijze en met de nodige belaaqqmheid, zorg en zorgvuldigheid uitgevoerd.
9. Indien de waardering niet wordt uitgevoerd door een onaJhankelijke externe tøxøteur, kunnen de bevoegde
øutoriteiten van de lidstaat van herkomst vøn de abïbeheerder eisen dat de abi-beheerder zijn
waarderingsprocedures en/of waarderingen laat controleren door een externe taJffiteur of wøar nodig een
qccountant.
10. De abi-beheerder is verantwoordelijk voor de accurate waardering vøn de abi-activa en yoor de berekening
en de publicatie van de intrinsieke waarde van de activa. Bijgevolg heeft hetfeit dat de abïbeheerder een Øcterne

taxateur heeft aangesteld, geen enkele invloed op de aansprakelijkheid van de abi- beheerder ten aanzien van de
øbi en de beleggers in de abi.
Ondanks de eerste alinea en ongeacht eventuele andersluidende contrqctuele afspraken, is de externe taxqteur
niettemin aønsprakelijkjegens de abi-beheerder voor alle schade die de abi-beheerder ondervindt doordqt de
externe taxateur zijn taak met opzet of door naløtigheid niet uitvoert.
I l. De Commissie stelt middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 56 en onder de voorwaarden
van de artikelen 57 en 58 maatregelen vast tot precisering van:
a) de criteria betreffende de procedures voor de accurate waardering van de øctiva en de berekening vqn de
intrinsieke waarde van de activø per recht van deelneming of aandeel;
b) de vakbelwaamheid wqarover de externe tsxateur moet beschikken om de waarderingslaak daadwerkelijk uit te
voeren;

c) de pøssende frequentie waarmee øbi's van het open-end-type waarderingen moeten verrichten, gelet op de door
de abi gehouden activu en zijn uitgifte- en terugbetalingsbeleid.
Gedelegeerde Verordening (EU) Nr.23112013 van de Commissie van 19 december 2012 (AIFM-

verordening)
In artikel 67, eerste lid en tweede lid, onderdeel a, AlFM-verordening is bepaald:
Gedragslijnen en procedures yoor de waardering van de abi-activa
I. Voor elke door hen beheerde øbi gaøn abi-beheerders over tot de vqststelling, instandhouding, implementatie
en evaluatie van schriftelijke gedragslijnen en procedures die een deugdelijk, transparant, alomvattend en naar
behoren gedocumenteerd wsørderingsproces gsranderen. De gedragslijnen en procedures voor de waardering
hebben betrekking op alle wezenlijke aspecten van het waørderingsproces en de waarderingsprocedures en -

controles met betrekking tot de betrokken abi.
Onverminderd de vereisten uit hoofde van de nationale wetgeving en het reglement en de støtuten vøn de abi,
zorgt de abï beheerder ervoor dat voor de door hem beheerde abi's getrouwe, passende en transparante
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waarderingsmethodieken worden toegepast. In de gedrøgslijnen voor de waardering wordt aangegeven welke
waqrderingsmethodieken moeten worden gebruikt voor elke activasoort wsarin de sbi overeenkomstig het
toepasselijke nøtionale recht en het reglement en de statuten van de abi mag beleggen, en de procedures geven

uitvoering aan deze waarderingsmethodieken. De abïbeheerder belegt pøs voor het eerst in een bepaalde
activasoort wanneer een passende waørderingsmethodiek of pøssende waarderingsmethodieken voor deze
specifieke activasoort zijn vastgesteld.
De gedrøgslijnen en procedures tot vaststelling vqn de wøarderingsmethodieken bevatten inputs, modellen en de
criteria voor de selectie van de bronnen van prijsbepalings- en marktgegevens. Zij bepalen dat, telkens als zulks
mogelijk en pøssend is, de prijzen van onaJhankelijke bronnen aftomstig moeten zijn.
2. In de gedragslijnen voor de waardering worden de verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden van alle bij
het wøarderingsproces betrokken pørtijen, met inbegrip van de directie van de abi-beheerder, vastgelegd. De
procedures weerspiegelen de organisatiestructuur zoals deze in de gedrøgslijnen voor de waardering is
beschreven.

De gedragslijnen en procedures voor de waardering hebben ten minste betrekking op het volgende:
a) de vakbeh,vaamheid en onaJhankelijkheid vøn het personeel dat de waqrdering vqn de activa daadwerkelijk

uitvoert;
In artikel 68 AlFM-verordening is bepaald:
Gebruikvan modellen voor de waardering van activa
I.Indien een model wordt gebruikt om de activa van een abi te waarderen, dan worden het model en de
hoofdkenmerken ervsn in de gedrøgslijnen en procedures voor de waardering toegelicht en gerechtvaardigd. De
redenen voor de keuze van het model, de onderliggende gegevens, de in het model gehanteerde aannømen en de
redenen voor het gebruik ervan, alsook de beperkingen van de modelmatige waardering worden naar behoren
gedocumenteerd.
2.De gedragslijnen en procedures voor de waardering wøarborgen dat voordat een model wordt gebruikt, het is
gevalideerd door een persoon die voldoende deskundig is en niet bij het bouwproces van het model betrokken is
geweest. Het validatieproces is naar behoren gedocumenteerd.
3.Het model wordt yan tevoren goedgekeurd door de directie vøn de qbi-beheerder. Ingevøl het model wordt
gebruikt door een abi-beheerder die zelfde waardering uitvoert, laat de goedkeuring door de directie het recht
van de bevoegde øutoriteit onverlet om op grond van ørtikel 19, lid 9, van Richtlijn 201I/61/EU te eisen døt het
model door een externe taxateur ofeen auditor wordt gecontroleerd.

In artikel 69 AlFM-verordening is bepaald:
Consequente toepassing vqn de gedrøgslijnen en procedures voor de waardering
I. Een qbi-beheerder zorgt ervoor dat de gedragslijnen en procedures yoor de waørdering en de vastgestelde
w aarderingsmetho

dieken cons equent

w

orden toegepas t.

2. De gedragslijnen en procedures voor de waørdering en de vastgestelde methodieken worden toegepast op alle

activa binnen een abi, waarbij rekening wordt gehouden met de beleggingsstrategìe, de activasoort en, in
voorkomend gevøL, het bestqqn van verschillende externe tqxateurs.
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3. Ingeval de gedrøgslijnen en procedures niet behoeven te worden geactualiseerd, worden zij consequent in de

tijd toegepast en blijven ook de waarderingsbronnen en -regels consistent in de tijd.
4. De wqqrderingsprocedures en de vastgestelde waarderingsmethodieken worden consequent toegepast op ølle
door dezelfde abi-beheerder beheerde abi's, waarbij rekening wordt gehouden met de beleggingsstrøtegieën, de
activasoorten die de abi's in portefeuille hebben en, in voorkomend gevøL, het bestøan van verschillende externe

taxateurs.

In artikel 70 AlFM-verordening is bepaald
Periodieke evaluqtie van de gedragslijnen en procedures voor de waardering
l. De gedragslijnen voor de waardering voorzien in een periodieke evøluøtie van de gedrøgslijnen en procedures,
welke onder meer ook de waarderingsmethodieken omvat. De evaluatie vindt ten minste eenmøøl per jøar plaats
en voordst de abi een nieuwe beleggingsstrategie ofeen nieuwe activøsoort gaat hanteren die niet door de
geldende gedragslijnen voor de waardering wordt bestreken.
2. In de gedragslijnen en procedures voor de waarderingwordt aangegeven hoe een wijziging in de gedragslijnen
voor de wøørdering, met inbegrip van een methodiek, kan worden doorgevoerd en in welke omstandigheden zulks
passend zou zijn. Aanbevelingen voor wijzigingen in de gedragslijnen en procedures worden gericht tot de
directie, die alle wijzigingen beoordeelt en goedkeurt.
3. De in artikel 38 bedoelde risicobeheerfunctie evalueert en biedt, indien nodig, passende ondersteuning met
betrekking tot de vastgestelde gedragslijnen en procedures voor de wøardering vqn de qctiva.

In artikel 71 AlFM-verordening is bepaald
Ev aluatie

v

qn individuel e activaw aarden

l. Een abïbeheerder zorgt eryoor dat slle activa die de abi in portefeuille heeft, getrouw en ødequaat zijn
gewaardeerd. De sbi-beheerder documenteert per activasoort op welke wijze de adequaatheid en getrouwheid van
de individuele waarden worden getoetst. De abi-beheerder kan te allen tijde aantonen dat de portefeuilles vun de
door hem beheerde abi's accuraøt zijn gewaardeerd.
2. In de gedragslijnen en procedures voor de waardering wordt een procedure vøstgelegd voor de evaluatie van

individuele qctivawaarden ingeval er een wezenlijk risico op een onjuiste waardering bestaat, zoals in de
volgende gevallen:
a) de waardering is gebaseerd op prijzen die van slechts één tegenpørtij of broker aJkomstig zijn;
b) de waardering is gebaseerd op prijzen bij illiquide hqndel;
c) de waørderingwordt beinvloed door met de abi-beheerder gelieerde partijen;
d) de waardering wordt beïnvloed door andere entiteiten die een Jìnancieel belang bij de prestøtie vqn de abi
kunnen hebben;
e) de waardering is gebaseerd op prijzen die øJkomstig zijn van de tegenpartij die de initiutor vqn een instrument
is, met nqme wanneer de

initiator ook

de positie van de abi

in het instrumentJìnanciert;

fl

de waardering wordt door een of meer personen binnen de abi beinvloed.
3. De evaluatieprocedure wordt beschreven in de gedragslijnen en procedures yoor de waardering en omvat

toereikende en passende veriJìcøties en controles van de redelijkheid vqn individuele wqarden. Bij het toetsen van
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de redelijkheid wordt nagegqqn of er sprake is van een voldoende mate vøn objectiviteit. De genoemde verificaties
en controles omvatten te minste het volgende:
a) veriJìëren van de waarden door een vergelijking te møken in de tijd vøn de vøn tegenpartijen aJkomstige

prijzen;
b) valideren vqn de wqsrden door de gerealiseerde prijzen met de recente boelauaarden te vergelijken;
c) in aanmerking nemen yan de reputatie, consistentie en hualiteit van de bron van de waarderingen;

d) een vergelijking mqken met de door een derde geproduceerde waarden;
e) onderzoeken en documenteren van vrijstellingen;

fl

belichten en onderzoeken van verschillen die ongewoon lijken ofvariëren nøargelang van de voor de

activasoort vastgestelde benchmørk voor de waardering;

g) testen voor niet-actuele prijzen en impliciete pørømeters;
h) een vergelijking maken met de prijzen van gerelateerde øctiva of de hedgingtransacties døørvan;
i) toetsen vsn de bij modelmatige prijsbepaling gebruikte inputs, en met nøme van de prijsbepalingen waarbij de
modelprijs een grote gevoeligheid vertoont.
4. In de gedragslijnen en procedures voor de waardering zijn passende escalatiemaatregelen opgenomen om
verschillen of andere problemen bij de waørdering van activa øqn te pakken.
In artikel T2 AlFM-verordening is bepaald
Berekening van de intrinsieke waarde per recht van deelneming of aandeel

I. Een abi-beheerder zorgt ervoor dat

de intrinsieke waarde per recht van deelneming ofaøndeel voor elke door

hem beheerde abi wordt berekend ter gelegenheid van elke uitgifte, inschrijving, terugbetaling of intrekking van

rechten van deelneming of aandelen, maar ten minste eenmaøl per jaar.
2. Een abïbeheerder zorgt ervoor dat de procedures en methodieken voor de berekening van de intrinsieke

waarde per recht van deelneming of aandeel volledig zijn gedocumenteerd. De berekeningsprocedures en methodieken en de toepassing ervan worden periodiek door de abi-beheerder geveri/ìeerd en de documentøtie

ordt dienovere enkoms tig gew ij zigd.
3. Een øbi-beheerder zorgt eryoor dat in correctieprocedures is voorzien in geval van een incorrecte berekening
van de intrinsieke wqqrde.
4. Een qbi-beheerder zorgt ervoor dat het aantal uitstaande rechten van deelneming ofaandelen ten minste even
vaak periodiekwordt geverifieerd als de prtjs van het recht van deelneming of aandeel wordt berekend.
w

In artikel 73 AlFM-verordening is bepaald
Vakbekwaamheid

I. Externe

taxateurs tonen op verzoek aan dat zij over de nodige vakbelauaømheid beschikken om de

waarderingstøken te kunnen uitvoeren. Het door externe taxqteurs te leveren bewijs vqn hun vøkbehuøamheid

wordt in schriftelijke vorm verstrekt.
2. Het bewijs van vqkbehuaamheid bestaøt uit bewijsstukken van de h,valiJìcaties van de externe taxateur en van
hetfeit dat hij in staat is de waardering accuraat en onaJhankelijk uit te voeren, waaruit onder meer ten minste

blijkt dat hij:

,,_-:.*
;--l
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a) over toereikende personele en technische middelen beschikt;
b) adequate procedures heeft opgezet die een accurate en onafhankelijke waørdering gørønderen;
c) voldoende kennis en begrip heeft van de beleggingsstrategie vøn de abi en van de activs voor de waardering
waarvan hij is aøngesteld;
d) een voldoende goede reputøtie en voldoende ervaring met waardering heeft.
3. Ingeval de externe taxateur verplicht is zich in te schrijven in een beroepsregister dat wordt bijgehouden door
de bevoegde autoriteit of door een andere entiteit vqn de staat waar hij gevestigd is, dan is in het bewijs vøn
vakbeh'vøamheid de naam van deze autoriteit of entiteit, onder vermelding van de relevante contøctgegevens,
opgenomen. In het bewijs van vakbelauaamheid is duidelijk aøngegeven aøn welke wettelijke of bestuursrechtelijke

bepalingen of regels inzake beroepsmoraal de externe taxateur onderworpen is.

ln artikel 74 AlFM-verordening is bepaald
Frequentie van de waardering vøn activa van abi's van het open-end-type
I. De waørdering van Jìnanciële instrumenten die door abi's van het open-end-type worden aangehouden, vindt
plaats telkens als overeenkomstig artikel 72, lid l, de intrinsieke waarde per recht van deelneming of aandeel
wordt berekend.
2. De waardering van andere qctiva van abi's van het open- end-type vindt ten minste eenmaal per jaør plaats en
telkens als blijkt dat de laatst bepøalde waarde niet meer getrouw of øccuraqt is.

