
Inschrijfformulier - Converteerbare obligatielening Palmer Capital Emerging 
Europe Property Fund N.V. voor vennootschappen 
 
Uitgifte van converteerbare obligaties door Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V. (het 
Property Fund) 
 
Ondergetekende 
Volledige bedrijfsnaam:                                                         
 
Naam tekeningbevoegde: ______________________________________________                                                                                                      
 
Voorna(a)m(en):   ______________________________________________                                                                                                 
 
Bedrijfsadres:   ______________________________________________ 
 
Postcode / Woonplaats:  ______________________________________________ 
 
Telefoonnummer:   ______________________________________________ 
 
Mobiel telefoonnummer: ______________________________________________ 
 
E-mailadres*):   ______________________________________________ 
 
KvK-nummer:   ______________________________________________ 
 
Ondergetekende wil deelnemen in de Property Fund - converteerbare obligatielening met 
 _____ converteerbare obligaties ad EUR 10.000, totaal EUR ____________ (zegge______ 
_________________________________________ _______________________________). 
 
De tegen rekening is   IBAN___________________________________________ 
 
Verklaart bij deze: 

 Ondergetekende verklaart te hebben kennisgenomen  en de volledige inhoud te hebben 
begrepen van het informatiememorandum d.d. 8 augustus 2014, de aankondiging inzake de 
converteerbare obligatielening, de term sheet d.d. 26 September 2014 en de Voorwaarden 
Converteerbare Obligaties Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V. d.d. 26 
September 2014, inzake de voorwaarden die van toepassing zijn op de door het Property 
Fund uit te geven converteerbare obligaties. 

 Ondergetekende realiseert zich dat aan het beleggen in deze obligatielening financiële 
risico’s zijn verbonden. 

 Deze belegging omvat slechts een gering deel van het totale vermogen van de vennootschap. 

 Ondergetekende is zich er volledig van bewust dat een verwacht totaal rendement per jaar 
niet meer dan een verwachting is en volstrekt geen belofte inhoudt van het Property Fund.  

 Ondergetekende onderschrijft ten volle en is zich volledig bewust van het volgende: 
De waarde van beleggingen kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten 
bieden geen garantie voor de toekomst. Het maximale risico van deze belegging is 
het bedrag van de inleg van ondergetekende plus gederfde rente. 

 
*) Om obligatiehouders te kunnen informeren zal de communicatie tussen het Property Fund en de obligatiehouders zo veel 
mogelijk plaats hebben via e-mail. Vriendelijk verzoek derhalve om uw e-mailadres hier in te vullen. Obligatiehouders die hun e-
mailadres invullen geven hiermede uitdrukkelijk te kennen dat zij ermee instemmen de informatie van het Property Fund per e-
mail te ontvangen. 

 



 Ondergetekende gaat akkoord met toewijzing op basis van volgorde van ontvangst van deze 
aanmelding met alle bijlagen (inclusief betaling) door het Property Fund. 

 Ondergetekende gaat akkoord met het feit dat het Property Fund inschrijvingen zonder 
opgaaf van redenen kan weigeren. 

 
Ondergetekende heeft bij dit formulier bijgevoegd: 

 een recent (niet ouder dan drie maanden) uittreksel uit het handelsregister;  

 een overzicht met de groepsstructuur van de onderneming (indien van toepassing);  

 een kopie van een geldig paspoort van iedere uiteindelijk belanghebbende (een 
natuurlijke persoon die (i) een belang houdt van 25 procent of meer in het kapitaal van 
de onderneming, (ii) 25 procent of meer van de stemrechten kan uitoefenen in de 
algemene vergadering van de onderneming, (iii) feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in 
de onderneming, (iv) begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen van de 
onderneming; of (v) een bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het 
vermogen van de onderneming).   

 Ten aanzien van de vertegenwoordiger van de onderneming: 
(i) een recent uittreksel waaruit de bevoegdheid de onderneming te 

vertegenwoordigen blijkt;  
(ii) een kopie van een geldig paspoort van de vertegenwoordiger en een kopie 

van een elektriciteitsrekening gericht aan de natuurlijke persoon, waaruit 
naam en adresgegevens blijken.  

 En voorts: 
 

(i) indien sprake is van een personenvennootschap, in aanvulling op 
bovenstaande, een lijst van en alle relevante documenten zoals hierboven 
genoemd met betrekking tot alle vennoten in de personenvennootschap. 

(ii) Indien sprake is van een trust, in aanvulling op bovenstaande, een lijst van en 
alle relevante documenten zoals hierboven genoemd met betrekking tot de 
trust, de instellers en de trustees; 

 
Ondergetekende verklaart hierbij tevens geen politiek prominent persoon te zijn. Indien dit wel het 
geval is verzoeken wij u contact met ons op te nemen daar er dan aanvullende voorwaarden gelden.   
 
Aldus rechtsgeldig ondertekend, 
Plaats    ___________________________________________________ 
Datum    ___________________________________________________ 
Naam (in blokletters)  ___________________________________________________ 
 
Handtekening   ____________________________________ 
 
 
 
Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier inclusief bijlagen opsturen naar: 
Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V. 
Postbus 211  
7400 AE Deventer 
Nederland 
 
 


