Inschrijving – Granfiesta Obligaties Serie 2
(de 'Obligaties’)

Datum: ___________________________ Referentie: _____________________________ (in te vullen door Granfiesta)
Ontvangstdatum: ___________________ Uw adviseur: ___________________________________ (in te vullen door Granfiesta)

Geïnteresseerde(n) wenst of wensen zich in te schrijven voor de volgende Granfiesta Obligaties Serie 1

Aantal

Nominale waarde (per Obligatie)

Totaal Obligatiebedrag

_______

€ 5.000,-

€ _____________________________

(Minimaal aantal van twee Obligaties per Investeerder)

___________________________________________________________________________________________________
Gegevens Eerste Investeerder

O de heer

O mevrouw

achternaam

:

voorletters

:

adres

:

postcode

:

woonplaats

:

tel. nr.

:

e-mail

:

geboortedatum :

nationaliteit

:

burgerserviceno. :

Namens Rechtspersoon (indien van toepassing)

O ja

O nee

functie

:

statutaire naam :

registratienr.

:

vestigingsland

:

Waar van toepassing: Vertegenwoordiger verklaart op te treden namens voornoemde rechtspersoon als Investeerder en
voor deze inschrijving op Obligaties volledig bevoegd te zijn om deze rechtspersoon te vertegenwoordigen.
Gegevens Tweede Investeerder

O de heer

O mevrouw

achternaam

:

voorletters

:

adres

:

postcode

:

woonplaats

:

tel. nr.

:

e-mail

:

geboortedatum :

nationaliteit

:

burgerserviceno. :

Waar van toepassing: Eerstgenoemde Investeerder wordt door de tweede Investeerder aangewezen als contactpersoon en
gemachtigde voor alle Obligaties waarop ingeschreven wordt.

Na ontvangst van het compleet ingevulde Inschrijfformulier ontvangt u, na controle op volledigheid, een toewijzing van
uw deelname onder opschortende voorwaarde van overmaking van het deelnamebedrag.
Het deelnamebedrag dient binnen 10 werkdagen na ondertekening van het Inschrijfformulier te zijn overgemaakt op de
betaalrekening van Granfiesta Holding B.V. In geval dat het deelnamebedrag niet tijdig of volledig wordt ontvangen, is
Granfiesta bevoegd deze koopovereenkomst te ontbinden.

IBAN nummer

: NL33 RABO 0314 5140 07

Ten name van

: Granfiesta Holding B.V.

O.v.v.

: Naam Eerste Investeerder of naam Rechtspersoon

Na ontvangst van het Deelnamebedrag ontvangt u een Bevestiging.
Voor de ontvangst van enig voordeel of vergoeding of uitkering door, namens of vanwege Granfiesta in verband met deze
effecten wijst Investeerder de volgende bankrekening aan:
IBAN-nummer

:

Ten name van

:

Plaats :

Handtekening voor akkoord
De aankoop van deze effecten valt onder de bepalingen van afdeling 3A van Titel 3 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek en daarmee onder het
toezicht van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Financiële Markten op de naleving daarvan. De aanbieding van deze effecten
valt niet onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht en daarmee ook niet onder het toezicht van de AFM op naleving daarvan.
Met ondertekening verklaart ondergetekende dat alle gegevens naar waarheid werden ingevuld en dat deze voldoende bekend is met de
meest recente informatie op de website, de brochure, de akte en met het meest recente informatiedocument van Granfiesta met betrekking
tot deze effecten. Ondergetekende verklaart dat zij deze informatie schriftelijk dan wel per e-mail heeft ontvangen per de datum van
ondertekening van dit Inschrijfformulier. Tevens verklaart hierna ondertekende Investeerder – waar van toepassing namens de (rechts-)
persoon die wordt vertegenwoordigd – dat zij de ontvangen informatie gelezen en begrepen heeft en dat zij daarmee volledig akkoord is
gegaan voorafgaand aan navolgende ondertekening:

Handtekening
Eerste Investeerder _______________________

Handtekening
Tweede Investeerder ______________________

(of: de vertegenwoordigde vennootschap)

(indien van toepassing)

Plaats

Plaats

Datum

Datum

Omdat de aankoop van deze effecten een financiële transactie vormt, is Granfiesta gehouden de identiteit van de Investeerder(s) vast te
stellen. Wanneer u voor de eerste keer inschrijft op effecten van Granfiesta, dient u met dit Inschrijfformulier een afschrift van een geldig
legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee te sturen.
In het geval dat u een rechtspersoon vertegenwoordigt, dient u ook mee te sturen een geldig en recent afschrift (maximaal 3 maanden oud)
van de inschrijving in het register van de KvK of machtiging waaruit vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.

