Inschrijfformulier

Tranche A

Natuurlijke personen
Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend
in het informatiememorandum van MKBi Groeifonds B.V. (de “Uitgevende Instelling”) d.d. 26-02-2013
(“Informatiememorandum”).
(s.v.p. in blokletters invullen)
De ondergetekende,
Achternaam:
Titel:
Voornamen:
Geslacht:
Huwelijkse staat:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Sofi/BSN nummer:
Paspoort-/rijbewijsnummer1:
Nationaliteit:
Telefoon:
E-mail:
Bankrekeningnummer (voor uitkeringen):

1

bij bank

Een kopie van een geldig paspoort of rijbewijs dient aan het inschrijfformulier te worden aangehecht.

Kuiper 5, Bedrijvenpark ‘Het Hoog’, 5253 RJ Nieuwkuijk
T +31 (0)88 - 563 34 00
E info@mkbigroeifonds.nl
W www.mkbigroeifonds.nl

Bank Details
IBAN NL92RABO0177839945
BIC RABONL2U
KvK Brabant No. 57127190
BTW NL852448879B01

1

Verklaart hierbij:
•
kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het Informatiememorandum en de Bijlagen,
waaronder de bepalingen in de Obligatievoorwaarden en de Trustakte, waarin zijn/haar rechten als
Obligatiehouder zijn bepaald;
•
ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat het aanbieden en uitgeven van Obligaties behorende tot
een bepaalde Tranche dan wel het beëindigen van de aanbieding en uitgifte van Obligaties behorende tot
een Tranche, te allen tijde ter discretie is van de Uitgevende Instelling;
•
in het bijzonder er mee in te stemmen dat zijn/haar rechten als Obligatiehouder onder de Obligatielening
worden uitgeoefend door de Stichting in de mate en op de wijze als nader bepaald in de Trustakte, en dat de
uitoefening door, en positie van, de Stichting een eigenschap is van de (vorderings-)rechten van de
Obligatiehouder onder de Obligatielening, bij wijze van bewind, en niet berust op vertegenwoordiging,
volmacht of (overeenkomst tot) lastgeving;
•
in te schrijven voor:
zegge
Obligaties behorende tot Tranche A van EUR 50.000,- elk, exclusief 3% emissiekosten (minimale afname per
inschrijver per Tranche: 2).
•
ermee akkoord te zijn dat de Uitgevende Instelling (i) de emissiekosten zal (door-)betalen aan de
Begunstigden Emissiekosten; (ii) het restant van de ontvangen gelden op de Bankrekening zal aanhouden
zolang er nog geen concrete bestemming van deze gelden is; en (iii) van tijd tot tijd de ontvangen gelden, in
gedeeltes, zal overboeken aan de Notaris op diens notariële kwaliteitsrekening, dit laatste zo vaak en in de
mate als de Uitgevende Instelling dit noodzakelijk acht in verband met het verstrekken van Achtergestelde
Leningen, met inachtneming van hetgeen in de Obligatievoorwaarden is bepaald;
•
in te stemmen met de inschrijvings- en toewijzingsprocedure, als bepaald in hoofdstuk 17 “Deelname” van
het Informatiememorandum;
Na schriftelijke voorwaardelijke acceptatie van deze inschrijving door de Uitgevende Instelling zal
2
ondergetekende een bedrag van EUR
, te
verhogen met 3% emissiekosten, overmaken op de bankrekening van de Uitgevende Instelling, conform het door
de Uitgevende Instelling aan ondergetekende toe te sturen Stortingsverzoek. De betaling dient binnen de gestelde
termijn, zoals aangegeven in het Stortingsverzoek, te worden gestort. De betalingsgegevens van de bankrekening
van de Uitgevende Instelling zullen zijn vermeld in het Stortingsverzoek. Na een controle op juistheid en
volledigheid van de ingevulde inschrijfformulieren en vereiste bijlagen en controle van de ontvangen gelden, vindt
onvoorwaardelijke toewijzing en uitgifte van de Obligaties plaats per de alsdan eerstvolgende Relevante
Uitgiftedatum. Deze zal zijn vermeld in het Stortingsverzoek;
En verleent hierbij:
voor het geval de inschrijving geaccepteerd wordt en onvoorwaardelijke toewijzing van Obligaties plaatsvindt,
een onherroepelijke volmacht, met het recht tot substitutie, aan de Uitgevende Instelling om voor en namens
ondergetekende alle documenten en akten te tekenen en alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
mochten blijken voor de verwerving van de Obligaties, een en ander met inachtneming van hetgeen in het
Informatiememorandum, de Obligatievoorwaarden, Trustakte en dit formulier is bepaald;
En verklaart bij deze verder:
•
ermee bekend te zijn en er mee in te stemmen dat inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of
gedeeltelijk geweigerd kunnen worden. Eventuele stortingen in verband met inschrijvingen voor Obligaties
die geweigerd worden of niet geëffectueerd worden, zullen worden gestorneerd op het
bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke betaling werd gedaan. Er zal in geval van stornering geen
rente worden vergoed over het gestorneerde bedrag;

	Vul hier de deelnamesom in. De deelnamesom is de totale nominale waarde van het aantal Obligaties behorende
tot de betreffende Tranche waarop u intekent

2

2

•

e rmee bekend te zijn en er mee in te stemmen dat de inschrijving kan worden afgewezen indien, om welke
reden dan ook, de storting van het bij de voorwaardelijke toewijzing door de Uitgevende Instelling
aangegeven bedrag niet uiterlijk op de Stortingsdatum heeft plaatsgehad, als bepaald in het
Stortingsverzoek.

Aldus ondertekend:
Plaats

Datum

Handtekening

Een origineel exemplaar van dit inschrijfformulier dient, na invulling en ondertekening, te worden gestuurd
aan: MKBi Groeifonds B.V., de Kuiper 5, 5353 RJ Nieuwkuijk.
Het inschrijfformulier dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig paspoort of rijbewijs van de
persoon die het inschrijfformulier ondertekent.
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Rechtspersonen
Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het
informatiememorandum van MKBi Groeifonds B.V. (de “Uitgevende Instelling”) d.d. 26-02-2013
(“Informatiememorandum”).
(s.v.p. in blokletters invullen)
De ondergetekende,
Rechtspersoon (statutaire naam):
Vestigingsplaats:
Kantooradres:
Postcode:

Plaats:

Inschrijvingsnummer KvK3:

		
Gegevens vertegenwoordigingsbevoegde persoon:
Achternaam:
Titel:
Voornamen:
Geslacht:
Huwelijkse staat:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Sofi/BSN nummer:
Paspoort-/rijbewijsnummer4:
Nationaliteit:
Telefoon:
E-mail:
Bankrekeningnummer (voor uitkeringen):

bij bank

	Een origineel recent uittreksel van het handelsregister alsmede een kopie van de statuten van de rechtspersoon
aan het formulier hechten.
4
	Een kopie van een geldig paspoort of rijbewijs dient aan het inschrijfformulier te worden aangehecht.
3

4

Verklaart hierbij:
•
kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het Informatiememorandum en de Bijlagen,
waaronder de bepalingen in de Obligatievoorwaarden en de Trustakte, waarin zijn/haar rechten als
Obligatiehouder zijn bepaald;
•
ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat het aanbieden en uitgeven van Obligaties behorende tot
een bepaalde Tranche dan wel het beëindigen van de aanbieding en uitgifte van Obligaties behorende tot
een Tranche, te allen tijde ter discretie is van de Uitgevende Instelling;
•
in het bijzonder er mee in te stemmen dat zijn/haar rechten als Obligatiehouder onder de Obligatielening
worden uitgeoefend door de Stichting in de mate en op de wijze als nader bepaald in de Trustakte, en dat de
uitoefening door, en positie van, de Stichting een eigenschap is van de (vorderings-)rechten van de
Obligatiehouder onder de Obligatielening, bij wijze van bewind, en niet berust op vertegenwoordiging,
volmacht of (overeenkomst tot) lastgeving;
•
in te schrijven voor:
zegge
Obligaties behorende tot Tranche A van EUR 50.000,- elk, exclusief 3% emissiekosten (minimale afname per
inschrijver per Tranche: 2);
•
ermee akkoord te zijn dat de Uitgevende Instelling (i) de emissiekosten zal (door-)betalen aan de
Begunstigden Emissiekosten; (ii) het restant van de ontvangen gelden op de Bankrekening zal aanhouden
zolang er nog geen concrete bestemming van deze gelden is; en (iii) van tijd tot tijd de ontvangen gelden, in
gedeeltes, zal overboeken aan de Notaris op diens notariële kwaliteitsrekening, dit laatste zo vaak en in de
mate als de Uitgevende Instelling dit noodzakelijk acht in verband met het verstrekken van Achtergestelde
Leningen, met inachtneming van hetgeen in de Obligatievoorwaarden is bepaald;
•
in te stemmen met de inschrijvings- en toewijzingsprocedure, als bepaald in hoofdstuk 17 “Deelname” van
het Informatiememorandum;
Na schriftelijke voorwaardelijke acceptatie van deze inschrijving door de Uitgevende Instelling zal
5
ondergetekende een bedrag van EUR 		
,
te verhogen met 3% emissiekosten, overmaken op de bankrekening van de Uitgevende Instelling, conform het
door de Uitgevende Instelling aan ondergetekende toe te sturen Stortingsverzoek. De betaling dient binnen de
gestelde termijn, zoals aangegeven in het Stortingsverzoek, te worden gestort. De betalingsgegevens van de
bankrekening van de Uitgevende Instelling zullen zijn vermeld in het Stortingsverzoek. Na een controle op
juistheid en volledigheid van de ingevulde inschrijfformulieren en vereiste bijlagen en controle van de ontvangen
gelden, vindt onvoorwaardelijke toewijzing en uitgifte van de Obligaties plaats per de alsdan eerstvolgende
Relevante Uitgiftedatum. Deze zal zijn vermeld in het Stortingsverzoek;
En verleent hierbij:
voor het geval de inschrijving geaccepteerd wordt en onvoorwaardelijke toewijzing van Obligaties plaatsvindt,
een onherroepelijke volmacht, met het recht tot substitutie, aan de Uitgevende Instelling om voor en namens
ondergetekende alle documenten en akten te tekenen en alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
mochten blijken voor de verwerving van de Obligaties, een en ander met inachtneming van hetgeen in het
Informatiememorandum, de Obligatievoorwaarden, Trustakte en dit formulier is bepaald;
En verklaart bij deze verder:
•
ermee bekend te zijn en er mee in te stemmen dat inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of
gedeeltelijk geweigerd kunnen worden. Eventuele stortingen in verband met inschrijvingen voor Obligaties
die geweigerd worden of niet geëffectueerd worden, zullen worden gestorneerd op het
bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke betaling werd gedaan. Er zal in geval van stornering geen
rente worden vergoed over het gestorneerde bedrag;
•
ermee bekend te zijn en er mee in te stemmen dat de inschrijving kan worden afgewezen indien, om welke
reden dan ook, de storting van het bij de voorwaardelijke toewijzing door de Uitgevende Instelling
aangegeven bedrag niet uiterlijk op de Stortingsdatum heeft plaatsgehad, als bepaald in het
Stortingsverzoek.

Vul hier de deelnamesom in. De deelnamesom is de totale nominale waarde van het aantal Obligaties behorende
tot de betreffende Tranche waarop u intekent.
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Aldus ondertekend:
Plaats

Datum

Handtekening

Een origineel exemplaar van dit inschrijfformulier dient, na invulling en ondertekening, te worden gestuurd
aan: MKBi Groeifonds B.V., de Kuiper 5, 5353 RJ Nieuwkuijk.
Het inschrijfformulier dient vergezeld te gaan van (i) een kopie van een geldig paspoort of rijbewijs van de
persoon die het inschrijfformulier ondertekent, (ii) een origineel recent uittreksel uit het handelsregister van
de Kamer van Koophandel en (iii) een kopie van de statuten van de rechtspersoon (inschrijver).
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