Inschrijfformulier Kadans Biopartner B.V. Tweede emissie
natuurlijk persoon

Ondergetekende
Achternaam
Titulatuur

M/V

Voorna(a)m(en) (voluit)
Adres
Postcode en woonplaats
Correspondentieadres

(indien afwijkend)

Telefoonnummer privé
Telefoonnummer zakelijk
Telefoonnummer mobiel
E-mail
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Burgerlijke staat

gehuwd
geregistreerd als partner
ongehuwd en niet geregistreerd als partner

Beroep
Bankrekeningnummer voor uitkeringen

VERKLAART HIERBIJ:
1.

bekend te zijn met de volledige inhoud van het prospectus van Kadans Biopartner B.V. d.d. 11 oktober 2010, inclusief
de bijlagen;

2.

bekend te zijn met de wijze van toewijzen van certificaten waarop is ingeschreven. Toewijzing geschiedt op basis
van volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. Zittende certificaathouders hebben voorrang op derden.
Kadans Biofacilities B.V. behoudt zich het recht voor om inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of
gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen. Kadans Biofacilities B.V. stelt ondergetekende schriftelijk door middel
van een toewijzingsbrief op de hoogte van het aan hem / haar toegewezen aantal certificaten;

3.

binnen de in de toewijzingsbrief aangegeven termijn het bedrag dat dient te worden gestort op de certificaten die
worden toegewezen (zie ook punt 6 hieronder), over te maken naar het in de toewijzingsbrief aangegeven bankrekeningnummer;
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4.

bekend te zijn met het feit dat:
a. ingevolge het bepaalde in artikel 4 lid 1 onder a van de Vrijstellingsregeling Wft, het verbod van artikel 2:65
lid 1 Wet op het financieel toezicht (Wft) niet van toepassing is op het aanbod als beschreven in het
prospectus van Kadans Biopartner B.V. Kadans Biopartner B.V. is niet in het bezit van een vergunning voor
beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65 Wft en staat niet onder toezicht van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM);
b. ingevolge het bepaalde in artikel 5:3 lid 1 onder c van de Wft het verbod van artikel 5:2 Wft niet van
toepassing is op het aanbod om certificaten in Kadans Biopartner B.V. te nemen als beschreven in het prospectus van Kadans Biopartner B.V. Dit prospectus is niet te beschouwen als een door de AFM goedgekeurd
prospectus als bedoeld in artikel 5:2 Wft;
c. uit een door de AFM gepubliceerde interpretatie van genoemde artikelen 4 Vrijstellingsregeling Wft en 5:3 Wft
onder meer volgt dat het belegde bedrag per certificaathouder nimmer lager dan € 50.000 uit mag komen,
tenzij (I) het belegde bedrag door waardedaling onder € 50.000 uitkomt of (II) de certificaathouder alle door
hem / haar gehouden certificaten verkoopt en overdraagt, en dat deze interpretatie belemmerend kan werken
indien de certificaathouder certificaten in Kadans Biopartner B.V. wenst te verkopen; en
d. de certificaathouder niet de wettelijke bescherming geboden wordt die de Wft beoogt te bieden aan
beleggers in structuren of financiële producten waarop deze wet onverkort van toepassing is;

5.

certificaten te willen verwerven en deel te willen nemen in het kapitaal van Kadans Biopartner B.V. overeenkomstig
de voorwaarden zoals benoemd in het prospectus. Deelname is mogelijk vanaf 7.500 certificaten ad € 9 per stuk
(2.000 voor bestaande certifaathouders); en

6.

deel te willen nemen met _______________ certificaten (zegge: ___________________________________ certificaten)
in Kadans Biopartner B.V., van € 9 per certificaat, derhalve voor een bedrag van € ___________________________
(zegge: ________________________________ euro), te vermeerderen met emissiekosten.

Datum:

Plaats:

Handtekening:

______________________________

______________________________

________________________________________

Dit formulier kunt u na ondertekening versturen naar:
Kadans Biopartner B.V.
Antwoordnummer 91009
10OO XA Amsterdam
U kunt het formulier ook faxen naar 020 535 45 01.
U dient wel het originele inschrijfformulier alsnog per post te versturen.

