Inschrijfformulier HODL.NL GENESIS FUND Shareclass A (rechtspersoon)
Naam rechtspersoon
Straat + nummer (geen postbus)
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoonnummer
E-mail
Bankrekeningnummer (IBAN)
Ten name van
Vestigingsplaats
KvK nummer

hierna te noemen: Participant
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Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
1e vertegenwoordiger:
Achternaam
Voornamen
Functie / Titel
Persoonlijk woonadres:
Straat + Nummer
Postcode
Woonplaats
Land
Nationaliteit
Telefoonnummer
E-mail
Burgerservicenummer (BSN)
Type legitimatiebewijs
Nummer legitimatiebewijs
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2e vertegenwoordiger (in geval van gezamenlijke bevoegdheid):

Achternaam
Voornamen
Functie / Titel
Persoonlijk woonadres:
Straat + Nummer
Postcode
Woonplaats
Land
Nationaliteit
Telefoonnummer
E-mail
Burgerservicenummer (BSN)
Type legitimatiebewijs
Nummer legitimatiebewijs
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De Participant schrijft in voor ___________(aantal door Hodl in te vullen) participaties in het Hodl.nl
Genesis Fund in Shareclass A, elk met een nominale waarde van één euro (€ 1,00).

o
o

Participant verbindt zich bij deze een bedrag van EUR ___________________ over te maken
op rekening ________________, ten name van Stichting Bewaarder Fintech en Blockchain of;
Participant maakt de tegenwaarde van dit bedrag over in Cryptocurrencies naar de wallets
van Stichting Bewaarder Fintech (wallet adressen worden separaat verstrekt).
Aantal

Cryptocurrency
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH)
Tether (USDT)

Participant gaat ermee akkoord dat het aantal Participaties dat zal worden verkregen op basis van de
bovengenoemde deelname, wordt berekend op basis van de Intrinsieke Waarde per Participatie van
Hodl.nl Genesis Fund shareclass A op de eerste handelsdag na ontvangst door de Beheerder van
zowel het ondertekend inschrijfformulier formulier (met bijlagen) als de storting van bovengenoemd
bedrag voor deelname. Ontvangst van formulier alsmede de storting dient 48 uur voor de Intrinsieke
Waarde berekening op de betreffende handelsdag (16.00 uur op de laatste dag van de
kalendermaand). De Intrinsieke Waarde per Participatie wordt door de Beheerder vastgesteld op de
wijze als beschreven in het Informatie-memorandum.
Aan dit formulier dienen de volgende stukken te worden toegevoegd:
•
•
•
•

een origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan drie maanden;
een kopie van de statuten van de rechtspersoon;
een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger(s) van de
vennootschap;
een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere uiteindelijk belanghebbende ofwel
'Ultimate Beneficial Owner' (UBO). Dit is elke natuurlijke persoon die direct of indirect:
o een belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon;
o begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de rechtspersoon;
o meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering;
en/of
o feitelijk zeggenschap heeft over de rechtspersoon
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De Participant verklaart:
•
•
•
•

bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van het Informatie Memorandum inclusief
bijlagen;
bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van het Essentiële Informatie Document;
voor eigen rekening in te schrijven voor de Participaties en deze voor eigen rekening te
verkrijgen en te houden; en
akkoord te zijn dat alle informatie met betrekking tot Hodl.nl Genesis Fund via de website
Hodl.nl dan wel per e-mail wordt verstrekt.

Aldus getekend op _____/_____/ 2020 (Datum)

te ___________________________ (Plaats)

Naam:

Functie:

Handtekening:

Naam:

Functie:

Handtekening:
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