,

Uitschrijfformulier
Juno Selection Fund

Participant
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Geboortedatum:
IBAN/BIC:
Door ondertekening van dit formulier maakt u kenbaar dat u (een gedeelte van) uw bestaande participaties
wenst te verkopen door middel van het aanbieden hiervan aan de Bewaarder van het Fonds tot inkoop.
Kiest u hiertoe uit:

Optie A (gehele verkoop), of
Optie B (gedeeltelijke verkoop)

Optie A - Algehele uitschrijving van uw bestaande participatie:
Ik wens niet meer in het Juno Selection Fund te participeren en bied al mijn participaties ter inkoop aan de
Stichting Juridisch Eigenaar Juno Selection Fund aan:
(aantal vermelden)

Optie B - Partiële uitschrijving van uw bestaande participatie:
Participanten worden erop gewezen dat de waarde van de te behouden participaties, gewaardeerd tegen
de laatst bekende NAV, tenminste een waarde van €150.0001 moet hebben. In alle andere gevallen kan
alleen een algehele uitschrijving plaatsvinden (zie Optie A, hierboven).
Ik wens uit te schrijven voor een bedrag van

EUR

OF:
Ik wens het volgende aantal participaties te verkopen:

1)

In het kader van lokale wet- en regelgeving bedraagt de minimale waarde van de te behouden participaties voor Belgisch
ingezetenen €250.000,-.

Bevestiging
Hierbij bevestig ik:
Het bovenstaande aantal participaties of bedrag in het Juno Selection Fund te willen aanbieden ter
inkoop; en
Bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden en de kosten van uittreding uit het fonds, zoals
die in het Prospectus en de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van het Juno Selection Fund zijn
vastgelegd.
Naam:
Datum/Paats:

Handtekening(en):

Verzenden
Dit formulier gaarne versturen of mailen naar:
Post:

E-mail:

Juno Investment Partners
Lange Voorhout 16
2514 EE Den Haag
Nederland

krikke-confidential@juno-invest.com

Additionele informatie omtrent uittreding
De Participant gaat ermee akkoord dat inkoop van het aangegeven aantal participaties, dan wel het te gelde
maken bedrag, slechts zal geschieden indien dit formulier correct ingevuld en ondertekend, ten minste 14
dagen voor de eerstvolgende transactiedag door de Beheerder is ontvangen. U ontvangt van de Beheerder
een bevestiging bij ontvangst van dit formulier.
De opbrengst van de door u ter inkoop aangeboden Participaties, dan wel het liquide gemaakte bedrag, zal
door de Stichting Juridisch Eigenaar Juno Selection Fund, na aftrek van de in het Informatie Memorandum
vastgelegde kosten, op de door u aangegeven bankrekening worden overgemaakt, niet later dan 5 werkdagen
na de transactiedag van het Fonds.

