Inschrijfformulier ten behoeve van 6% obligatielening RoodMicrotec N.V.
(max. €2.500.000 nominaal. Emissiekoers 94%)
Door het invullen van dit formulier opent NPEX voor u een NPEX-rekening en schrijft u in op de
6% obligatielening RoodMicrotec N.V.

Ondergetekende
Achternaam

:……………………………………………………………………..

Voorletters

:……………………………………………………………………..

(Indien van toepassing)

Achternaam 2e rekeninghouder :………………………………………………………………..
Voorletters 2e rekeninghouder :………………………………………………………………..

Adres

:………………………………………………………………………

Postcode / plaats / land :…………………/………………………..../...................................
E-mail adres

:…………………...………………………………………................

Telefoon overdag

:…………………...………………………………………................

Telefoon ’s avonds

:…………………...………………………………………................

Telefoon mobiel

:…………………...………………………………………................

Geboortedatum

:……………………... 2e rekeninghouder :.……………................

BSN*

:…………………...… 2e rekeninghouder :.……………................

Bankrekening

IBAN:………………….………...…..………….BIC:………………

*Burgerservicenummer (voorheen Sofinummer)

Bovenstaande bankrekening is een betaalrekening bij een Europese bank en zal fungeren
als uw vaste tegenrekening. Wanneer u een geldopname doet vanuit uw NPEX-rekening
zal het bedrag worden overgemaakt naar uw tegenrekening.
Ik ben reeds bekend bij NPEX onder rekeningnummer: ……………………………………..

Ondergetekende schrijft in op de 6% obligatielening van RoodMicrotec N.V. onder de
voorwaarden van het beleggingsmemorandum d.d. 05 juni 2014 tegen een emissiekoers
van 94% voor:
Aantal obligaties (nominaal €1.000,00)
Totaalbedrag (aantal obligaties x €940,00)

:………………..
: ……………….

Uw NPEX-rekening wordt pas geactiveerd en uw inschrijving definitief na ontvangst van de
storting van het totaalbedrag waarvoor u wenst in te schrijven op de 6% obligatielening van
RoodMicrotec N.V. De betaling dient te geschieden van bovenstaande bankrekening naar
onderstaande bankrekening:
IBAN : NL59 INGB 0661 4576 72 op naam van Stichting NPEX Bewaarbedrijf
BIC : INGBNL2A
O.v.v. inschrijving RoodMicrotec Obligatielening
Paraaf:_____

Voor de administratie van uw Financiële Instrumenten en de uitvoering van uw opdrachten
opent NPEX bij de Stichting NPEX Bewaarbedrijf een rekening op uw naam. Door
ondertekening van deze cliëntenovereenkomst geeft u aan een NPEX-rekening te willen
openen bij de Stichting NPEX Bewaarbedrijf.
Cliëntenovereenkomst/Reglement
Op de relatie van NPEX en ondergetekende is het NPEX Reglement van toepassing. Dit
Reglement is in te zien via de website www.npex.nl.
Door ondertekening van dit formulier komt een cliëntenovereenkomst met NPEX tot stand
en verklaart u het NPEX Reglement te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn.
Daarnaast verklaart u het beleggingsmemorandum van RoodMicrotec N.V. (d.d. 5 juni
2014) zoals gepubliceerd op de NPEX website gelezen te hebben.
NPEX maakt verhandeling van Financiële Instrumenten mogelijk door middel van haar
handelssysteem. Zij adviseert haar cliënten niet en beoordeelt niet de geschiktheid van de
Financiële Instrumenten voor haar cliënten.
Persoonsregistratie
Door ondertekening verklaart u dat bovenvermelde persoonsgegevens juist en volledig zijn en
stemt u ermee in dat deze in een persoonsregistratie van NPEX worden opgenomen. NPEX
respecteert en beschermt uw gegevens met de grootst mogelijke zorg. De verwerking van
deze persoonsgegevens is aangemeld bij de Registratiekamer.
Informatieverstrekking
U verklaart zich hierbij akkoord dat alle informatie, inclusief rekeningafschriften en andere
opgaven van NPEX of van de Stichting NPEX Bewaarbedrijf digitaal (per e-mail) aan u
verstuurd wordt, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u de informatie per post wenst te ontvangen.
Toepasselijk recht; geschillen
Deze overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. U kunt eventuele klachten
schriftelijk per brief of per e-mail (info@npex.nl) aan NPEX melden, conform het
klachtenreglement van NPEX.(www.npex.nl) Klachten betreffende de uitvoering van
opdrachten dient u onmiddellijk schriftelijk aan NPEX te melden.
Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het bepaalde in deze
overeenkomst, kunt u uitsluitend voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (KiFiD) te Den Haag overeenkomstig de daarvoor geldende
reglementen (zie ook: www.kifid.nl).

..……………….
Plaats en datum

…………………………………….
Handtekening 1e rekeninghouder

…………………………………….
Handtekening 2e rekeninghouder

Gelieve deze overeenkomst, geparafeerd en voorzien van uw handtekening samen
met een kopie van uw paspoort, ID-Kaart of rijbewijs te retourneren aan NPEX via
info@npex.nl of per post naar onderstaand postadres:
AAN:

NPEX
Antwoordnummer 10056
2501 VB DEN HAAG (geen postzegel nodig)

Let op, als u uw een kopie van uw rijbewijs of ID-kaart maakt, dient u ook een kopie van
de achterkant van uw rijbewijs mee te sturen.

Er wordt bij de toekenning van de obligaties naar rato van het gehouden aantal aandelen
voorkeursrecht verleend aan aandeelhouders die per 30 mei 2014 om 17.30 uur aandelen
bezaten in RoodMicrotec. De toezegging vindt plaats op basis van datum en tijd van inschrijving
gerekend vanaf de datum van voorinschrijving, zijnde 8 mei 2014.

