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Rechtspersoon
RSIN 854208537
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)
Statutaire naam Trustus Beleggingsfondsen N.V.
Statutaire zetel Joure
Eerste inschrijving 
handelsregister

21-07-2014

Datum akte van oprichting 18-07-2014
Datum akte laatste 
statutenwijziging

01-05-2022

Maatschappelijk kapitaal EUR 52.000.120,00
Geplaatst kapitaal EUR 14.975.890,00
Gestort kapitaal EUR 14.975.890,00
Er zijn verschillende soorten 
aandelen

Raadpleeg opgave

Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeerd op 30-06-2021.

Onderneming
Handelsnaam Trustus Beleggingsfondsen N.V.
Startdatum onderneming 16-07-2014
Activiteiten SBI-code: 6612 - Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs e.d.
Werkzame personen 0

Vestiging
Vestigingsnummer 000030234301
Handelsnaam Trustus Beleggingsfondsen N.V.
Bezoekadres Sewei 2, 8501SP Joure
Telefoonnummer 0887709700
Faxnummer 0887709777
Datum vestiging 16-07-2014
Deze rechtspersoon drijft de 
vestiging sinds

18-07-2014 (datum registratie: 21-07-2014)

Activiteiten SBI-code: 6612 - Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs e.d.
Het al, dan niet middelijk, beleggen van vermogen in effecten en andere 
vermogenswaarden met toepassing van de beginselen van risico spreiding teneinde 
de aandeelhouders in de resultaten daarvan te doen delen; het verrichten van al 
hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Werkzame personen 0

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer 
informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal 
te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar blijft.
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Bestuurder
Naam TRUSTUS Capital Management B.V.
Bezoekadres Sewei 2, 8501SP Joure
Ingeschreven onder KvK-
nummer

01054956

Datum in functie 01-05-2022 (datum registratie: 03-05-2022)
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 05-05-2022 om 08.53 uur.

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer 
informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal 
te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar blijft.
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