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Participaties verhandelen

Onze 'aandeelhouders van het eerste uur' - participanten die in NBZ belegden vÃ³Ã³rdat het een closed-end fonds werd
en vÃ³Ã³rdat het naar de beurs ging - bezitten participaties. Deze participaties kunnen niet meer zoals dat vÃ³Ã³r 12
september 2012 gebeurde, via NBZ worden verhandeld.
Participaties kunnen alleen worden verkocht en aangekocht via de effectenbeurs.
» Bezitters van participaties NBZ moeten deze eerst omwisselen tegen aandelen A alvorens zij deze (via de
effectenbeurs) kunnen verkopen.
» Voor het omwisselen van participaties naar aandelen en vice versa zijn formulieren nodig.

Participaties op de beurs verhandelen
Wilt u als participant uw participaties verhandelen? Dat moeten uw participaties worden omgewisseld in aandelen. Dit
omzetten kan via het formulier Participaties A naar Aandelen A (voor participaties A) of via formulier Participaties B
naar Aandelen A (voor participaties B).
» Download het formulier Participaties A naar Aandelen A. Stuur het volledig ingevuld naar ons op en uw
participaties A worden omgezet naar aandelen A die via de beurs kunnen worden verhandeld.
» Download het formulier Participaties B naar Aandelen A. Stuur het volledig ingevuld naar ons op en uw
participaties B worden omgezet naar aandelen A die via de beurs worden verhandeld.
Het omwisselen duurt ongeveer Ã©Ã©n week. De kosten bedragen 1% van de koerswaarde.
Aan het omwisselen van participaties A naar aandelen A zijn geen kosten verbonden, indien de participant deze
participaties vÃ³Ã³r 12 september 2012 reeds in zijn bezit had.
Participant blijven
Onze 'aandeelhouders van het eerste uur' kunnen gewoon participant blijven. Participaties blijven bestaan. Zeker als u
niet van plan bent uw participaties op korte termijn te verkopen, is dit een goede optie. Wij rekenen geen bewaarloon
zoals banken wel doen.
Participanten die via de beurs aandelen hebben gekocht kunnen deze ook omzetten in participaties.
» Download het formulier Aandelen A naar Participaties A . Stuur het volledig ingevuld naar ons op en uw aandelen
A worden omgezet naar participaties A.

Deelnemingsvrijstelling
» Indien u als bedrijf wilt genieten van de deelnemingsvrijstelling, klik dan hier.
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