INSCHRIJVINGSFORMULIER
Wens je aandelen te kopen bij De Landgenoten cvba-so? Je vereenvoudigt onze
administratieve taak door online in te tekenen op
www.delandgenoten.be/content/intekenformulier.
Beschik je niet over een e-mailadres of ben je in het buitenland gedomicilieerd, dan kan
je dit inschrijvingsformulier invullen en versturen.
Wees je bewust van je keuze
De Landgenoten heeft een erkenning van de Nationale Raad voor de
Coöperatie (NRC). Bovendien dragen onze aandelen het
solidariteitslabel van FairFin. Door het kopen van een aandeel van De
Landgenoten cvba-so, onderschrijf je onze visie en missie en ga je
akkoord om de statuten te respecteren. We raden je aan om de statuten
van de coöperatie door te nemen.
De Landgenoten cvba-so is een onderneming. Investeren in de coöperatie is dus niet
zonder risico's. Meer uitleg over die risico's vind je in het informatiedossier. De
Landgenoten cvba-so heeft een erkenning van de Nationale Raad voor de Coöperatie
(NRC).
Tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017 zal De Landgenoten cvba-so niet meer dan 5
miljoen euro ophalen. Het huidige aanbod gebeurt zonder publicatie van een
prospectus die is goedgekeurd door de FSMA. Daarom vragen we om niet in te schrijven
op meer dan 20 aandelen per persoon.
Zowel de statuten als het informatiedossier van De Landgenoten cvba-so kan je vinden
op de website www.delandgenoten.be. Je kan beide documenten ook aanvragen via
contact@delandgenoten.be of telefonisch via 03 286 92 77.
Gelieve dit formulier terug te sturen naar:

De Landgenoten cvba-so
Quellinstraat 42
2018 Antwerpen
Je kan het ook ingescand opsturen naar contact@delandgenoten.be.
Alvast hartelijk dank!
AANDEELHOUDERSSCHAP
□ Ik ben nog geen aandeelhouder van De Landgenoten cvba-so
□ Ik ben reeds aandeelhouder van De Landgenoten cvba-so
Aandeelhoudersnummer: ..............................................................................................................
PERSOONLIJKE GEGEVENS
(*) = verplicht in te vullen
(Teken je in als organisatie of onderneming, vul dan hier de gegevens in van de
persoon die hiervoor gemachtigd is.)
Naam (*):
Voornaam (*):

........................................................................................................
………………………………………………………………………………..
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Geslacht (*): Man / Vrouw
Geboortedatum (*):
Nationaliteit (*):

.......................................

…………………………………………….....

Rijksregisternummer België (*): ......................................................
Nationaal nummer ander land:

(xx.xx.xx-xxx.xx)

...............................................................................

Bankrekeningnummer IBAN (*): ..................................................................................................... ......
BIC (*): ......................................................................................................................................................... ......
ADRES- EN CONTACTGEGEVENS
Deze gegevens zullen gebruikt worden voor alle communicatie vanuit De Landgenoten
(eventuele vragen i.v.m. je registratie, toesturen van het aandeelbewijs, uitnodigingen
voor Algemene Vergaderingen)
Straat (*):
Huisnummer (*):
Postcode (*):
Gemeente (*):
Land (*):

........................................................................................................
..................... Bus: ............
.........................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

E-mailadres: ............................................................................................................................................. ......
Telefoon: ...........................................................................................................................................................
GSM: ............................................................................................................................................................. ......
EXTRA GEGEVENS VOOR ONDERNEMINGEN / ORGANISATIES
Onderneming/Organisatie(*) …………..……………….............................………….….
Ondernemingsnummer (*): ………..…………….…………………………………............
GEWENSTE AANDELEN
Voor elk aandeel vragen we een bijdrage in de werkingskost van 10 euro.
Aantal aandelen (*):
…………………. X € 250 = € ...…………………
Bijdrage in de werkingskost:
…………………. X € 10 = € .....……………..…
Bedrag van de storting:
€ .…………………
□

Geen voorkeurproject

□ Voorkeurproject: .....................................

□

Ik verklaar te willen intekenen op aandelen van De Landgenoten cvba-so. Ik
verstrek daartoe de bovenstaande gegevens. Ik heb de mogelijkheid gehad
kennis te nemen van het informatiedossier over de aangeboden aandelen en ga
akkoord met de statuten van de coöperatie. Ik verbind mij er toe om de
inschrijvingsprijs (hierboven genoemd 'Bedrag van de storting') te voldoen
binnen de vijf werkdagen nadat ik van De Landgenoten cvba-so richtlijnen heb
ontvangen voor de betaling.
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HANDTEKENING EN DATUM (*)
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