Omwisseling aandelen A in participaties A Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. ("NBZ").
De ondergetekende:
Gegevens van de participant (de "Participant"):

OMWISSELFORMULIER

AANDELEN A NAAR PARTICIPATIES A

Volledige naam ............................................................................................................................................................................................................

Voornamen ...................................................................................................................................................................... ................................................

Adres ................................................................................................................................................................................................................................
Postcode ........................................Woonplaats ...........................................................................................................................................................
Telefoon

privé .......................................................................... werk ................................................................................

Fax

faxprivé .................................................................... faxwerk ............................................................................

E-mail ....................................................................................................................................................................................................................................
Om participanten snel te kunnen informeren, zal de communicatie tussen NBZ en de participanten zo veel mogelijk plaatshebben via email. Vriendelijk verzoek derhalve uw e-mailadres hier in te vullen.
Participanten die hun e-mailadres invullen, geven hiermee uitdrukkelijk te kennen dat zij ermee instemmen de informatie van NBZ per e-mail te ontvangen.

Geboortedatum .....................................................................................................................................................................................................
Geboorteplaats ......................................................................................................................................................................................................
Details van de effectenrekening ("Effectenrekening") van de Participant:

Naam intermediair: .............................................................................................................................................................................................
Adres intermediair: .............................................................................................................................................................................................

Effectenrekeningnummer: .................................................................................................................................................................................

Tenaamstelling Effectenrekening: .....................................................................................................................................................................
Aantal om te wisselen aandelen A (de "Om Te Wisselen Aandelen A"): ...............................................................................................
Leveringsinstructies
Gelieve uw bank opdracht te geven uw aandelen A te leveren aan de Agent van NBZ:
ING Commercial Banking Securities Services
Paying Agency Services
Location Code AMP L02.007
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam
Rekeningnummer: 20.24.70.5007
Eses: EGSP 29710
o.v.v. omwisseling aandelen A in participaties B NBZ

in aanmerking nemende:
► terzake van de uitgifte van deelnemingsrechten door NBZ is op 27 oktober 2011 een prospectus en op 5 september 2012
een supplement (tezamen het “Prospectus”) uitgegeven waarin ook regels omtrent de omwisseling van deelnemingsrechten zijn opgenomen;
► met een hoofdletter gespelde begrippen hebben, tenzij daaraan in dit formulier een andere betekenis wordt toegekend, de
betekenis die daaraan is toegekend in het Reglement Stichting Beleggingsrekeningen NBZ;
► de Participant wenst de Om Te Wisselen Aandelen A (welke door hem worden gehouden) om te wisselen in een gelijk
aantal participaties A (gezamenlijk de “Nieuwe Participaties A”) onder de hierin opgenomen voorwaarden en conform
het bepaalde in het Prospectus.
verklaart bij deze:
1. De Participant wenst hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk over te gaan tot omwisseling van de Om Te Wisselen
Aandelen A in de Nieuwe Participaties A, conform het bepaalde in het Prospectus.
2. De Participant onderkent en aanvaardt dat aan de omwisseling kosten zijn verbonden ten belope van 1% van de
beurskoers van de aandelen A per de beursdag waarop de omwisseling wordt uitgevoerd.
3. Na ontvangst van dit formulier deelt NBZ de Participant mee welk bedrag als vergoeding voor de onder 2 genoemde
kosten moet worden betaald, het rekeningnummer en de uiterste betaaldatum. Het te betalen bedrag luidt in Euro.
4. Levering van de Om Te Wisselen Aandelen A en de uitgifte/levering van de Nieuwe Participaties A vindt plaats door
dit formulier, aanvaarding namens NBZ door medeondertekening (na ontvangst) en door de onder 5 hierna bedoelde
registratie, welke pas zal geschieden na ontvangst van het onder 3 bedoelde bedrag. Het teveel betaalde wordt direct na
omwisseling teruggestort op de in dit formulier opgegeven rekening.
5. De Om Te Wisselen Aandelen A worden afgeboekt van de Effectenrekening en de Nieuwe Participaties A worden
bijgeboekt op de Beleggingsrekening van de Participant bij de Stichting Beleggingsrekeningen NBZ.

zie verder pagina 2
Aandeel A naar Participatie A
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6.

OMWISSELFORMULIER

De Participant onderkent en aanvaardt dat, indien hij nog geen Beleggingsrekening bij de Stichting Beleggingsrekeningen
NBZ heeft, hij een Beleggingsrekening bij de Stichting Beleggingsrekeningen NBZ dient te openen. Hierbij wordt controle
onder de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) toegepast. Een Beleggingsrekening
kan geopend worden door gelijktijdige toezending van de aan het slot van dit formulier genoemde documenten.
7. NBZ stelt ter keuze van de Participant dividend betaalbaar in cash of in aandelen A (stockdividend). Voorafgaande aan
elke betaalbaarstelling wordt de Participant in de gelegenheid gesteld voor de desbetreffende uitkering een andere keuze te
maken dan onderaan in dit formulier wordt aangegeven.
8. De Participant is ermee bekend en gaat uitdrukkelijk akkoord met het feit dat NBZ zonder opgaaf van redenen een
verzoek tot omwisseling kan weigeren. Weigering vindt in elk geval plaats indien de Participant geen Beleggingsrekening bij
de Stichting Beleggingsrekeningen NBZ heeft en deze niet tijdig wordt geopend.
9. Indien NBZ een verzoek tot omwisseling weigert of het door de Participant verschuldigde bedrag bedoeld onder 3 niet
tijdig is ontvangen, vervallen de rechten en verplichtingen vervat in dit formulier automatisch, zonder enig recht op
vergoeding terzake.
10. Dit formulier wordt toegezonden aan Annexum Beheer B.V., Strawinskylaan 485, 1077 XX, Amsterdam.
Ten behoeve van het openen van een Beleggingsrekening moeten gelijktijdig met dit formulier de volgende documenten
worden toegezonden:
1. een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart van de Participant;
2. een recent (niet ouder dan drie maanden) afschrift van een uittreksel uit het handelsregister indien de Participant als of via
een onderneming deelneemt;
3. een door de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de onder 2) bedoelde onderneming ondertekende lijst met de namen
van iedere aandeelhouder met een belang (kapitaal dan wel stemrecht) van 25% of meer of anderszins met aanzienlijke
invloed op de onderneming of haar bestuurders (of gelijkwaardige hogere functionarissen) (“Gelieerde Partijen”) en een
kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart van de Gelieerde Partijen.
De Participant wil wel/geen (doorhalen wat niet van toepassing is) Beleggingsrekening openen.
De Participant verklaart hierbij betaalbaar gesteld dividend in cash/als stockdividend (doorhalen wat niet van toepassing is) te willen
ontvangen. Stockdividend wordt uitsluitend in gehele aandelen A uitbetaald. Het saldo van het dividend zal worden uitbetaald
op de Tegenrekening.
De Effectenrekening kan wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) als Tegenrekening worden gebruikt.
Indien niet, graag onderstaand de gegevens van de Tegenrekening invullen:

Naam Bank: ..........................................................................................................................................................................................................
Adres Bank: ..........................................................................................................................................................................................................
Bankrekeningnummer: .......................................................................................................................................................................................

Tenaamstelling rekening: ....................................................................................................................................................................................
IBAN/BIC ..........................................................................................................................................................................................................
Aldus rechtsgeldig ondertekend door Participant:
Plaats: ..................................................................................................................................
Datum: ................................................................................................................................
Sofinummer/BSN: ............................................................................................................
Naam: ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(handtekening)

Actie
□ Een exemplaar getekend naar NBZ-Management BV
□ Een exemplaar naar eigen bank of vermogensbeheerder
Ten behoeve van openen beleggingsrekening
□ Een kopie paspoort
□ Een kopie KvK
□ Lijst aandeelhouders boven 25% (indien van toepassing)
Aandeel A naar Participatie A

Te completeren door NBZ na ontvangst
van het door de Participant ondertekende
formulier
Plaats: ......................................................................
Datum: ....................................................................
...................................................................................
(handtekening)
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