INSCHRIJFFORMULIER OBLIGATIES
Inschrijfformulier Obligaties E&E Beheer B.V.
De ondergetekende:
Deelname door natuurlijk persoon
Naam en voorletters:______________________________________________________

M/

V

Adres:_______________________ Postcode en woonplaats:_____________________________
Geboortedatum:_______________ Geboorteplaats:____________________________________
Telefoonnummer (overdag):_________________ E-mailadres:___________________________
Paspoort-/Rijbewijsnummer*:_______________ Burgerservicenummer (BSN):_____________
Bankrekening (IBAN):_______________ bij de_________ bank te_________________
Deelname door rechtspersoon
Naam:____________________________ Statutaire vestigingsplaats:______________________
Adres:______________________ Postcode en woonplaats:______________________________
KvK inschrijfnummer:_____________________ Fiscaal nummer (RSIN):________________________
Vertegenwoordigd door:____________________________________________________

M/

V

Paspoort-/Rijbewijsnummer*:_____________________________________________________
Bankrekening (IBAN):_________________ bij de_______ bank te__________________
Telefoonnummer (overdag):__________________

E-mailadres:__________________________

Verklaart hiermede zich in te schrijven, conform de voorwaarden van het Prospectus, voor de volgende Obligatielening(en):
E&E Beheer B.V. (€ 10,000 per Obligatie, minimum deelname: 5 Obligaties)
__________(aantal) x 6% Obligaties ad € 10.000, looptijd 10 jaar, in totaal en bedrag ad € _________________________________
__________(aantal) x 5% Obligaties ad € 10.000, looptijd 5 jaar, in totaal en bedrag ad € _________________________________
TOTAAL (exclusief 3% emissiekosten):

€ _________________________________

Het totaalbedrag, vermeerderd met 3% Emissiekosten, zal op eerste verzoek van de Uitgevende Instelling worden voldaan, uiterlijk op de
Uitgiftedatum, onder vermelding van 'Aankoop Obligaties' E&E Beheer B.V..
De ondergetekende verklaart:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het Prospectus;
Kennis te hebben genomen van de bijlagen bij het Prospectus;
bij toewijzing akkoord te gaan met de betaling uit hoofde van deze inschrijving;
Rechtsgeldig bevoegd/ gemachtigd te zijn bovenstaand akkoord tot betaling te verlenen;
Akkoord te gaan met de mogelijkheid dat deelname aan de Obligatielening zonder opgaaf van redenen kan worden ontzegd;
Kennis te hebben genomen van het feit dat ondergetekende Obligatiehouder wordt in E&E Beheer B.V., op het moment dat dit
Inschrijfformulier geheel compleet ingevuld en ondertekend is ontvangen, de betaling als storting op de Obligaties succesvol
heeft plaatsgevonden, de ondergetekende als Obligatiehouder toelaat en de Obligaties zijn toegekend;
Bij toewijzing akkoord te gaan met aanmelding als deelnemer bij de Stichting Toezicht Obligaties Earth & Eternity en het
doorgeven van de betreffende gegevens van de deelnemer aan de Stichting, alsmede aan de Stichting de rechten te verlenen, zoals
omschreven in de Obligatievoorwaarden;
Op de hoogte te zijn van het feit dat hij/zij door ondertekening van dit Inschrijfformulier een rechtsgeldig aanbod tot deelname in
de Obligatielening van E&E Beheer B.V. heeft gedaan dat, na aanvaarding door E&E Beheer B.V., een bindende en afdwingbare
overeenkomst vormt;
dat er desgewenst fiscaal en juridisch advies is ingewonnen.

Datum:______________________________ Plaats:____________________________________________________

Handtekening: __________________________________________________________________________________
U kunt dit formulier samen met een geldige kopie legitimatiebewijs en een recent uittreksel Kamer van Koophandel (indien rechtspersoon),
alsmede een rechtsgeldig ondertekende kopie van de Obligatievoorwaarden (Bijlage V.), retourneren aan:
E&E Beheer B.V.
De Smelen 115
5553 CT Valkenswaard

_________________________________________________________________________
Gelieve het formulier, na invulling, uit te printen, te ondertekenen en te retourneren naar bovenstaand adres.

