Verklaring van Deelname - Xpose Obligaties – Apps Innovations B.V.
Inschrijving voor de aanschaf van Xpose Obligaties
Inschrijving aantal Obligaties:__________ (Minimale Deelname 2 Obligaties van € 2.500, -).
•
•
•

Ondergetekende neemt deel in Apps Innovations B.V. voor € 2.500, - per Obligatie;
Minimale Deelname 2 Obligaties;
Ondergetekende maakt het bedrag over naar bankrekeningnummer: - NL10RABO0322763010 - ten name van Apps Innovations
B.V. o.v.v. Xpose Obligaties, het aantal Obligaties en de naam van de Inschrijver;
Ondergetekende gaat middels ondertekening van het Inschrijfformulier akkoord met de inhoud van het Informatiememorandum
en de Obligatievoorwaarden.

•

Ondergetekende, natuurlijk persoon (of bestuurder rechtspersoon):
(In het geval van een rechtspersoon, vul dan hier de gewenste adresgegevens en de gegevens van de rechtsgeldige bestuurder in).
Achternaam en Initialen:

_______________________________________________________________M/V

Adres Postcode:

_______________________________________________________________

Woonplaats:

_______________________________________________________________

Geboortedatum:

_______________________________________________________________

Burgerservicenummer:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Verplicht: bijvoegen kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) natuurlijk persoon of bestuurder(s).
Indien van toepassing, in deze handelend als rechtsgeldige bestuurder van:
_______________________________________________________________ (naam rechtspersoon)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:_________________________
Verplicht: bijvoegen van een recent uittreksel(s) Kamer van Koophandel (maximaal drie maanden oud) en een kopie van een geldig
legitimatiebewijs van de bestuurder(s).
Rekeninggegevens: (ten behoeve van de rente uitkeringen)
IBAN:

_______________________________________________________________

Uitkeringen:
O per maand

O per kwartaal

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u,
A:
B.:

Te accepteren dat deelname alleen mogelijk is nadat dit inschrijfformulier (inclusief gevraagde documenten, zoals kopie
legitimatiebewijs) ontvangen en geaccepteerd is door Apps Innovations B.V. en de Stichting Obligatiehouders Xpose.
Toestemming te verlenen voor het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens en voor het verstrekken aan en gebruik door
Apps Innovations B.V. en de St. Obligatiehouders Xpose van zijn of haar persoonsgegevens, in het kader van deze inschrijving.

Naam Deelnemer (handtekening)

_______________________________________________________________

(of: de vertegenwoordigde vennootschap)
Plaats: __________________________________________
Datum:__________________________________________

Insturen van het inschrijfformulier:
Per email naar:

obligatie@xpose.com

Per post:

Apps Innovations B.V. Janesloot 1 - 8502 TL - Joure.

