Terug te sturen naar CACEIS BELGIUM N.V., Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel

APHILION Q²
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht
Hoofdzetel : Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel
Ondernemingsnummer : 0475.805.685

UITTREDINGS-/OMRUILINGSFORMULIER compartiment “Equities”
Ondergetekende(n),
NAAM & VOORNAAM: ..............................................................................................................................................................................................................;
NR. IDENTITEITSKAART of PASPOORT:......................................................................................................................................................................................;

VOLLEDIG ADRES:.......................................................................................................................................................................................................................
TELEFOON (overdag):......................................................................; (Elke wijziging van bovenstaand adres doorgeven aan CACEIS Belgium)
NAAM van uw BANK:.............................................................; ADRES van uw BANK:.......................................................................................................................;
NAAM van de REKENINGHOUDER:............................................................................; REKENINGNUMMER:.................................................................................;
INDIEN BUITENLANDSE BANK: SWIFTCODE::...........................................................; IBAN-NUMMER:.........................................................................................;

Ik (Wij) wens(en) (aankruisen wat past):
Aandelen van het compartiment “Equities” voor een tegenwaarde van EUR .....................................
#................,............. Aandelen van het compartiment “Equities”
De totaliteit van de aandelen waarvoor ik (we) eigenaar(s) ben (zijn) in het Register van de Vennootschap
Wij wensen te (eveneens aankruisen wat past):
VERKOPEN
OMWISSELEN van het compartiment “Equities” naar het compartiment “Balance”
Indien u gedematerialiseerde aandelen wil laten terugkopen, zal uw order pas aanvaard worden nadat de aandelen op de
effectenrekening van CACEIS Belgium (nummer 013-1409754-71) gestort werden. De aanvraag tot wederinkoop zal worden
uitgevoerd op basis van de eerste inventariswaarde die volgt op de ontvangst van de aanvraag (en de ontvangst van de
aandelen indien het gaat om gedematerialiseerde aandelen).
De betaling zal worden uitgevoerd op mijn (ons) rekeningnummer hierboven vermeld.

Opgemaakt in tweevoud te ................................................................., op ...........................................................

(Handtekening(en) voorafgegaan door de tekst « gelezen en goedgekeurd »)
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