
Inschrijfformulier Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ)                                 
Het formulier, de bijlage(n) en deelnamesom dienen uiterlijk 6-12-2019 om 18:00 uur door Annexum te zijn ontvangen 

   

De ondergetekende (indien wordt ingeschreven met een rechtspersoon handelt ondergetekende als haar 

vertegenwoordiger en contactpersoon), 

Voorletters en achternaam:  M/V* 

Straat en huisnummer:  

Postcode en Woonplaats:   

Telefoonnummer :  Mobiel: 

E-mailadres:  

*Omcirkelen wat van toepassing is 

Aanvullende gegevens Rechtspersoon (indien van toepassing) 

Rechtspersoon:  

Correspondentieadres:  

Postcode en Vestigingsplaats:   

Naam (uiteindelijke) houder van 

meer dan 25% van de aandelen** 
 

**Indien dit een andere persoon is dan hierboven ingevuld, stuurt u dan ook een kopie ID van deze persoon mee. 

Details van de Effectenrekening waarop de aandelen zullen worden geadministreerd: 

Naam Effectenbank:  

Effectenrekeningnummer (IBAN):  

Tenaamstelling Effectenrekening:  

 
Verklaart hierbij, op de voorwaarden van het prospectus van Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor 
Zeeschepen NV (NBZ) van 2-12-2019 in te schrijven voor ___ aandelen (minimaal 500 stuks) in NBZ.  
 
Deelnamesom = ____ aandelen x uitgifteprijs € 5,25  € _________________ 
+ 2% emissiekosten van de deelnamesom   € _________________ 
Totaal =         € _________________ 

Betaling en toewijzing aandelen 
Ondergetekende verbindt zich het verschuldigde bedrag uiterlijk 6-12-2019 over te maken op bankrekeningnummer 

NL85 INGB 000 6501855 ten name van Stichting Annexum Fondsen onder vermelding van “Deelname NBZ”. 

Indien uw inschrijving niet (volledig) kan worden toegewezen, dan wordt (dit deel van) de som uiteraard 
geretourneerd.  
 
Met het toezenden van dit ondertekende formulier aanvaardt u de voorwaarden als opgenomen in dit 

inschrijfformulier en de voorwaarden in het prospectus Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor  

Zeeschepen NV. U verklaart hierbij van de inhoud van het prospectus en de bijlagen kennis te hebben genomen en 

de voorwaarden te zullen naleven en alle verplichtingen die daaruit voortvloeien te zullen nakomen. 

Aldus ondertekend te:  _____________________ Datum: ___________________ 
 
Handtekening(en):  

 

 

Scan dit formulier of maak een foto met uw mobiele telefoon en mail het, samen met kopie ID en eventueel 

uittreksel KvK, naar: inschrijven@annexum.nl Per post kan ook: Antwoordnummer 47292, 1070 VC Amsterdam.  

Let op: post naar antwoordnummers is 5 dagen langer onderweg dan reguliere post! 

 
 

Let op: stuur altijd een kopie van uw ID 

en, indien van toepassing, uittreksel 

KvK mee! 

Relatiecode:  

mailto:inschrijven@annexum.nl
mailto:inschrijven@annexum.nl

