Inschrijfformulier MKB Mixfonds I
Inschrijving voor deelname aan het handelsplatform
De ondergetekende, natuurlijk persoon/bestuurder rechtspersoon
In het geval van een rechtspersoon met meer bestuurders, vul dan hier de gewenste adresgegevens en de gegevens van
(één van) de rechtsgeldige bestuurder(s) (contactpersoon) in.
Achternaam		man

vrouw

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

Geboortedatum

Burgerservicenummer

Telefoonnummer

E-mailadres

Initialen

Verplicht: bijvoegen kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) natuurlijk persoon of bestuurder(s)

Indien van toepassing, in deze handelend als rechtsgeldige bestuurder(s) van:
Naam rechtspersoon
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
Verplicht: bijvoegen van een recent uittreksel(s) Kamer van Koophandel (max. drie maanden oud) en een kopie van het geldige
legitimatiebewijs van bestuurder(s)

UBO-verklaring
Is er sprake van een UBO (Ultimate Beneficial Owner, uiteindelijke belanghebbende)?*		
Ja
Nee
Als er sprake is van meer dan twee UBO’s, neem dan contact op met Van Lanschot Bankiers op telefoon (020) 570 50 91.
UBO 1
Achternaam

Voornamen voluit

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

Geboortedatum

Geboorteplaats

UBO 2
Achternaam

Voornamen voluit

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

Geboortedatum

Geboorteplaats

Rekeninggegevens (ten behoeve van uitkeringen)
IBAN **
BIC

N L
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Door versturen van het inschrijfformulier verklaart u,
A. Akkoord te gaan met de handelsovereenkomst (te vinden op onderhandsemarkt.vanlanschot.nl/mkb-mixfonds-I).
B. Akkoord te gaan met de obligatievoorwaarden (te vinden op onderhandsemarkt.vanlanschot.nl/mkb-mixfonds-I).
C.	Te accepteren dat deelname alleen mogelijk is nadat dit inschrijfformulier (inclusief gevraagde documenten, zoals
kopie legitimatiebewijs) ontvangen en geaccepteerd is door F. van Lanschot Bankiers N.V. en MKB Fonds N.V.
D.	Toestemming te verlenen voor het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens en voor het verstrekken aan en
gebruik door F. van Lanschot bankiers N.V. van zijn of haar persoonsgegevens, in het kader van deze inschrijving.
E.	Géén US person te zijn. U bent US person als u: een paspoort van de Verenigde Staten bezit of woonachtig bent in
de Verenigde Staten of belastingplichtig bent in de Verenigde Staten. Dit geldt eveneens voor alle andere wettelijke
vertegenwoordigers bij een rechtspersoon.
F.	(Indien van toepassing) de UBO-verklaring volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Op grond van artikel 3 Wwft is Van Lanschot verplicht onderzoek te doen naar de herkomst van het vermogen. In het
kader hiervan verzoeken wij u onderstaande vragen te beantwoorden.
1.

Wat is uw beroep?

2.	Wat is de herkomst van uw vermogen dat u inbrengt? (denk hierbij aan winst uit onderneming, inkomen, sparen,
erfenis etc.)***

Opsturen formulier en documenten
Dit formulier kunt u naar ons mailen via de button ‘Versturen’. Er opent dan een e-mail waaraan u ook de andere
documenten als bijlage kunt toevoegen.
Versturen

Als u het formulier en de documenten niet wilt mailen, dan kunt u ze opsturen naar:
Van Lanschot Bankiers
Equity Management Services
Postbus 1021
5200 HC ’s-Hertogenbosch

*	De UBO van een rechtspersoon is een natuurlijk persoon die 25% of meer van het kapitaal bezit van de rechtspersoon, 25% of meer van
de stemrechten kan uitoefenen in een algemene vergadering; feitelijk zeggenschap kan uitoefenen, begunstigde is van 25% of meer van het
vermogen van de rechtspersoon of een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van de rechtspersoon. In geval
van een personenvennootschap is de UBO de natuurlijke persoon die bij ontbinding van de personenvennootschap recht heeft op een
aandeel in de gemeenschap van 25% of meer, recht heeft op een aandeel in de winsten van 25% of meer, bij besluitvorming 25% of meer
van de stemmen kan uitoefenen of feitelijk zeggenschap kan uitoefenen.
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**	Om u te identificeren maakt Van Lanschot Bankiers gebruik van afgeleide identificatie. Door storting van uw investeringsbedrag vanaf het
opgegeven rekeningnummer verifiëren wij uw identiteit. Als u met een rechtspersoon inschrijft, dient u het rekeningnummer van de
rechtspersoon op te geven. De tenaamstelling van het opgegeven rekeningnummer dient dezelfde te zijn.
*** Uw gegevens worden gebruikt voor het beoordelings- en acceptatiebeleid van Van Lanschot Bankiers.

