AANKOOPFORMULIER
MONOLITH N.V. 1
CERTIFICAATHOUDER
tenaamstelling certificaten 2
adres
postcode | woonplaats
telefoonnummer privé | zakelijk
e-mailadres
bankrekeningnummer 3
geboortedatum 4
burgerservicenummer (BSN) 4
registratienummer KvK 5
1
2
3

4
5

Leest u eerst de achterzijde van dit formulier voor informatie en toelichting.
Vul de naam in van de (rechts)persoon ten name van wie de certificaten moeten worden geregistreerd.
Vul het rekeningnummer in van waar het investeringsbedrag zal worden overgemaakt. De tenaamstelling
van het rekeningnummer dient ten behoeve van identificatie hetzelfde te zijn als die van de certificaten.
Slechts invullen indien de certificaten op naam van een natuurlijk persoon komen te staan.
Slechts invullen indien de certificaten op naam van een rechtspersoon komen te staan.

INVESTERINGSBEDRAG 6 OF AANTAL CERTIFICATEN 7

EUR 8

,0

0

OF
AANTAL 9
6

7
8

9

Indien u (een gedeelte van) het investeringsbedrag wilt storten in effecten (zie voor ‘storting in effecten’ in
het informatiememorandum), neemt u dan contact op met de beheerder.
Het aantal aan te kopen certificaten kan slechts worden vermeld indien geen investeringsbedrag is
ingevuld.
De eerste storting dient minimaal EUR 100.000 te bedragen en vervolgstortingen dienen minimaal
EUR 25.000 te bedragen.
De waarde van het aantal certificaten dient minimaal EUR 100.000 te zijn.

ONDERTEKENING
Hiermee bevestig ik (namens de rechtspersoon die ik vertegenwoordig):
voor het bovenstaande bedrag te willen participeren in Monolith N.V.; en
bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van het informatiememorandum van Monolith N.V.
naam certificaathouder
(naam vertegenwoordiger)
datum | plaats
handtekening

DIRECTIE VAN MONOLITH N.V.
De directie van Monolith N.V. wordt gevormd door Monolith Investment Management B.V. (“MIM”).

INFORMATIEMEMORANDUM EN FINANCIËLE BIJSLUITER MONOLITH N.V.
Voor Monolith N.V. is een informatiememorandum en de essentiële beleggersinformatie (EBI) opgesteld. Beide documenten kunt u
downloaden via www.monolith.nl of opvragen via de contactgegevens zoals vermeld onderaan dit formulier. Leest u deze documenten
zorgvuldig voordat u besluit te investeren in Monolith N.V. In het informatiememorandum is onder meer informatie opgenomen over het
profiel van beleggers voor wie investeren in Monolith N.V. geschikt is en over de risico’s die verbonden zijn aan investeren in Monolith N.V.
In zijn algemeenheid geldt dat de waarde van uw certificaten kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten of ten doel gestelde
resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.

INSTRUCTIE VOOR AANKOPEN
Certificaten in Monolith N.V. worden op iedere transactiedag uitgegeven (eerste werkdag van de maanden februari, mei, augustus en
november). Om te investeren in Monolith N.V. dient u het aankoopformulier in te vullen en te ondertekenen en vervolgens met de hieronder
genoemde documenten te versturen. Daarna dient het investeringsbedrag te worden overgemaakt. Het aankoopformulier dient 10
werkdagen voorafgaande aan de transactiedag te zijn ontvangen door Bolder Fund Services (Netherlands) B.V. Het investeringsbedrag
dient in beginsel uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de transactiedag op de rekening van Monolith N.V. te zijn bijgeschreven. Voor
eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld onderaan dit formulier.
Opsturen aankoopformulier / identiteitsbewijs
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aankoopformulier alsmede de onderstaande documenten naar:
Bolder Fund Services (Netherlands) B.V., Postbus 2052, 3800 CB Amersfoort.
(i) Natuurlijke personen
Bij het aankoopformulier dient te worden meegestuurd:
- een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart) van de certificaathouder.
(ii) Rechtspersonen
Bij het aankoopformulier dient te worden meegestuurd:
- een recent uittreksel uit het Handelsregister;
- een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart) van de (bevoegde)
vertegenwoordiger(s) van de rechtspersoon.
U kunt het aankoopformulier en de bovengenoemde documenten ook e-mailen naar het e-mailadres investors.nl@circlepartners.com.
Bolder Fund Services (Netherlands) B.V. zal vervolgens additionele gegevens opvragen zodat uw investering in Monolith N.V. voldoet aan
de eisen van wet- en regelgeving.
Overmaken van investeringsbedrag
Het investeringsbedrag dient te worden overgemaakt vanaf het rekeningnummer dat is ingevuld op het aankoopformulier. De
tenaamstelling van het rekeningnummer dient ten behoeve van identificatie (Wet identificatie bij financiële dienstverlening) dezelfde te zijn
als die van de certificaten. Het rekeningnummer zal tevens worden gebruikt voor eventuele dividenduitkeringen van Monolith N.V. Bij het
overmaken van het investeringsbedrag dient u gebruik te maken van de onderstaande gegevens.
Bankrekeningnummer

IBAN: NL25 ISAE 0000 0050 84

Ten name van

Monolith N.V.

Bank

CASEIS Bank S.A., Netherlands Branch
BIC/SWIFT: ISAENL2A

De eerste storting dient minimaal EUR 100.000 te bedragen en vervolgstortingen dienen minimaal EUR 25.000 te bedragen.
Toetredingskosten komen in mindering op het investeringsbedrag in de vorm van een opslag op de netto vermogenswaarde per certificaat.
Bij toekenning van certificaten ontvangt u na vijf tot zeven werkdagen een bevestiging van het aantal uitgegeven certificaten. Tot het
moment dat het verzoek tot uitgifte is aanvaard en de certificaten worden uitgegeven, kan de certificaathouder aan het verzoek geen
rechten ontlenen. Bij niet tijdige ontvangst van het aankoopformulier of het investeringsbedrag zal het verzoek op de eerstvolgende
transactiedag worden gehonoreerd.

