HANDELSFORMULIER

CERTIFICATENREGELING
B&S Vastgoed Nederland N.V.

Algemeen

op

Slechts volledig ingevulde formulieren zullen na ontvangst, per post of per e-mail, door de afdeling Investor Relations van
B&S Vastgoed Nederland NV. in behandeling worden genomen.
Overdracht van certificaten van aandelen B&S Vastgoed Nederland N.V. vindt slechts plaats nadat de koopsom is ontvangen
rekening 22.81.51.430 ten name van Stichting Administratiekantoor B&S bij F. van Lanschot Bankiers N.V. te Utrecht.
Verwerking van onderstaande transactie(s) geschiedt volgens de regels die in de Administratievoorwaarden Stichting Administratiekantoor B&S, statutair gevestigd te Laren (NH) zijn opgenomen.

Ondergetekende

Achternaam

Telefoonnummers

Voornaam

Emailadres

Adres

Nummer legitimatiebewijs (1)

Postcode

Bankrekening (i.v.m. uitkeringen)

Woonplaats

Koop (2)

Ondergetekende wenst de eerstvolgende handelsdag, onderstaande certificaten te verwerven:
Uitgangspunt is dat de intrinsieke waarde de koers is waartegen kan worden gehandeld.
Aantal certificaten

Dividend

à€

,

=

€

,

Ondergetekende wenst het dividend als stockdividend uitgekeerd te krijgen.
Indien u besluit het dividend in contanten te willen ontvangen kunt u dit hier aangeven:
[ ] Dividenduitkering in contanten

Verkoop (2)

Ondergetekende wenst per de eerstvolgende handelsdag onderstaande certificaten te verkopen.
Uitgangspunt is dat de intrinsieke waarde de koers is waartegen kan worden gehandeld.
Aantal certificaten

à€

,

=

€

,

Rekeningnummer t.b.v. netto vrije verkoopopbrengst
Ten name van

Privacy

Ondergetekende verklaart middels ondertekening van dit formulier hierbij akkoord te gaan met opname van zijn persoonlijke gegevens
in een gegevensbestand ten behoeve van administratieve doeleinden.

Verklaring

Ondergetekende verklaart zich te conformeren aan de inhoud van de Administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor
B&S. Door ondertekening van dit formulier is de opdracht onherroepelijk.

(1)

Bij koop dient u het nummer in te vullen van een geldig legitimatiebewijs. Indien nog niet in ons bezit, verzoeken wij u een kopie legitimatie mee te
sturen;
(2) Invullen wat van toepassing is.
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Certificaathouder:

1. ondergetekende/Certificaathouder heeft kennis genomen van het Prospectus, inzake de emissie van Certificaten
van Aandelen in de Vennootschap, opgesteld door Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen B.V., hierna te
noemen: de Directie en is akkoord met de inhoud hiervan;
2. ondergetekende/Certificaathouder heeft kennis genomen van de bij het Prospectus behorende bijlagen zoals:
de statuten van de Vennootschap, de statuten van de Directie, de Directieovereenkomst, de akte van oprichting
van Stichting Administratie B&S, hierna te noemen: de Stichting en de Administratievoorwaarden;
3. ondergetekende/Certificaathouder heeft kennis genomen van de verkrijging door de Vennootschap van de
registergoederen zoals omschreven in het Prospectus alsmede de bepalingen van de geldleningen met
hypotheekstellingen, zoals opgenomen in het Prospectus;
4. ondergetekende/Certificaathouder heeft ervan kennis genomen dat de Vennootschap en de Stichting inmiddels
zijn opgericht bij notariële akte conform de bepalingen van voormelde ontwerpen van die akten;
5. ondergetekende/Certificaathouder gaat akkoord met de bepalingen/statuten van de Vennootschap en de
Stichting.

verklaart bij deze
volmacht te
verlenen aan:

Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen BV, de Stichting Administratie B&S alsmede iedere medewerker van
Hermans & Schuttevaer Notarissen te Utrecht om namens ondergetekende,
1.

te constateren dat ondergetekende Certificaten verwerft;

2. alle akten die daarmee verband houden te tekenen, zulks overeenkomstig de ontwerpen, opgesteld/op te stellen
door Hermans & Schuttevaer Notarissen te Utrecht;
3. terzake voorschrevene te doen al hetgeen de gevolmachtigde nuttig of nodig mocht oordelen, alles met de
bevoegdheid de volmacht aan een ander te verlenen en met de bevoegdheid van deze volmacht gebruik te
maken ook indien de gevolmachtigde mocht optreden als wederpartij van de volmachtgever en/of als
gevolmachtigde van een of meer andere bij de betreffende rechtshandeling betrokken personen, ongeacht of de
inhoud van die rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat dat strijd tussen de belangen van de betrokkenen is
uitgesloten.
Machtiging

Ondergetekende machtigt middels ondertekening van dit formulier F. van Lanschot Bankiers N.V. onherroepelijk de
uit deze opdracht(en) voortvloeiende administratieve handelingen voor hen / haar uit te voeren.
Datum:
Plaats:
Handtekening:

Het volledig ingevulde en rechtsgelding ondertekende uitoefenformulier kunt u versturen naar:
Verzenden naar:

B&S Vastgoed Nederland NV

Telefoon +31 (0)35 52 32 600

Afdeling Investor Relations

Fax +31 (0)35 52 32 609

Antwoordnummer 502

info@vanboomslettenhaar.nl

1250 VB LAREN (NH)
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