,

Inschrijfformulier privé personen
Juno Continuation Fund
Participant
NaamI:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail
Geboortedatum:
Nationaliteit:
IBAN/BICII
Politiek Prominent PersoonIII :
I)

 Ja  Nee

Indien het een gezamenlijke inschrijving betreft, dan voor alle personen invullen.

De inschrijving dient te geschieden vanaf dit rekeningnummer. Het rekeningnummer dient op gelijke
naam te staan als de naam van de participant. Dit is tevens het rekeningnummer waarop eventuele
uitkeringen van het fonds zullen worden overgemaakt. Indien de participant woonachtig is buiten Nederland,
dient ook de BIC code te worden vermeld. Bij een gezamenlijke inschrijving dient het rekeningnummer op naam
van beide participanten te staan.

II)

III)

Zie pagina 4 ‘Definitie Politiek Prominent Persoon’.
Participatiebedrag

Ik schrijf in voor een bedrag van:

EUR

Minimale inschrijving bedraagt EUR 150.000,-IV

Het bankrekeningnummer en verdere aanwijzingen voor het overmaken van het inschrijfbedrag, vindt u op pagina 3.
IV)
In het kader van lokale wet- en regelgeving geldt voor Belgisch ingezetenen een minimum participatiebedrag van
€250.000,-

Herkomst Middelen
De herkomst van het in het fonds te beleggen geld is:
☐ inkomen uit werk in loondienst

☐ inkomsten uit actieve ondernemingsactiviteiten

☐ ontvangen erfenis

☐ familievermogen

☐ spaargeld

☐ opbrengsten uit investeringen
☐ verkoopopbrengst vastgoed

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangekruist.

☐ inkomsten uit voormalige ondernemingsactiviteiten
☐ anders, te weten:………………………………………...

Self Certification
Als gevolg van belastingwetgeving* moeten wij bepaalde informatie verzamelen over de plaats waar een
participant belastingplichtig is (fiscale woonplaats). Wij moeten u daarom vragen om onderstaande vragen te
beantwoorden. In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om deze informatie te delen met de belastingdienst en/of
de relevante fiscale autoriteiten.
Indien de verstrekte informatie over uw fiscale woonplaats wijzigt in de toekomst, dient u ons hier direct over
in te lichten. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, adviseren wij u contact op te nemen met uw
belastingadviseur.
* De term ‘belastingwetgeving’ verwijst naar wet- en regelgeving die het mogelijk maakt om bepaalde
informatie automatisch te delen met de fiscale autoriteiten in andere landen, waaronder FATCA en de OECD
Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information.
1. Belastingplicht in Nederland
Bent u belastingplichtig in Nederland?

 Ja

 Nee

2. Belastingplicht in de Verenigde Staten of verklaring van Amerikaans Staatsburgerschap
Kruis het vakje aan dat op u van toepassing is en vul aan waar nodig.


Ik verklaar dat ik geen Amerikaans staatsburger ben of woonachtig ben in de Verenigde Staten voor fiscale
doeleinden.



Ik verklaar dat ik een Amerikaans staatsburger ben en/of woonachtig ben in de Verenigde Staten voor fiscale
doeleinden (groene kaarthouder of inwoner onder de substantiële aanwezigheidstest). Mijn ‘US federal
taxpayer identification number’ (US TIN) is:



Ik bevestig hierbij dat ik geboren ben in de Verenigde Staten (of geboren ben op Amerikaans grondgebied)
maar dat ik niet langer een Amerikaans staatsburger ben en dat ik vrijwillig mijn Amerikaans staatsburgerschap
heb opgegeven, zoals blijkt uit bijgevoegde documenten.

3. Belastingplicht in een ander land dan Nederland of de Verenigde Staten
 Ik verklaar dat ik in geen ander land dan Nederland of de Verenigde Staten belastingplichtig ben.


Ik verklaar dat ik (tevens) belastingplichtig ben in het (de) volgende land(en):

Land(en):

Persoonlijk fiscaal identificatienummer:

Ondertekening
Door ondertekening van dit vervolginschrijfformulier verklaar/bevestig ik het volgende:
Ik wil voor het bovenstaande bedrag participeren in het Juno Continuation Fund (het “fonds”);
Ik ben bekend en akkoord met de inhoud van het prospectus (inclusief bijlagen) en het essentiëleinformatiedocument van het Juno Continuation Fund;
Ik kies ervoor om het essentiële-informatiedocument en eventuele toekomstige aanpassingen op het
document te verkrijgen via de website en geef er de voorkeur aan geen gebruik te maken van de optie dit
document op papier te ontvangen;
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en zal eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens binnen
30 dagen doorgeven aan Juno Investment Partners te Den Haag (“Juno”), de beheerder van het fonds;
Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring op de website van Juno en ben er mee akkoord dat de
door mij verstrekte gegevens gebruikt worden in verband met de administratie en bewaking van de uit mijn

deelname aan het fonds voortvloeiende rechten en plichten en ter voldoening aan wettelijke
verplichtingen;
Ik verplicht mij om Juno, op eerste verzoek, die informatie te verschaffen die Juno naar haar redelijk
oordeel nodig heeft om te kunnen voldoen aan de verplichtingen in verband met de Amerikaanse Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA), Common Reporting Standards (CRS) en de Wwft.
Naam

:

Datum/plaats

:

Handtekening(en)

:

Verzenden
Dit formulier inclusief bijlagen (zie ‘vereiste informatie’ hieronder) versturen of mailen naar:
Juno Investment Partners

Tel:

+31 (0)70 240 0247

Lange Voorhout 16
2514 EE Den Haag
Nederland

E-mail:

krikke-confidential@juno-invest.com

Bankgegevens
Het bedrag dient uiterlijk drie werkdagen voor Transactiedatum (zoals gedefinieerd in het prospectus)
bijgeschreven te zijn op:
Bank:

ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam

IBAN:
BIC/SWIFT:
Rekening luidt op naam van:
Onder vermelding van:

NL86ABNA0867766832
ABNANL2A
Stichting Juridisch Eigenaar Juno Continuation Fund
Juno Continuation Fund

Uitgifteprijs Participaties
LET OP: De participant gaat ermee akkoord dat toekenning van het aantal participaties zal geschieden tegen
de nettovermogenswaarde (zoals gedefinieerd in het prospectus) van een participatie op de eerste
transactiedag volgend op ontvangst door Stichting Juridisch Eigenaar Juno Continuation Fund van het bedrag
vermeld op het inschrijfformulier inzake het Juno Continuation Fund. Toetreding geschiedt tegen
toetredingskosten van 0,75% waarbij 0,25% te allen tijde ten goede komt aan het Fonds.

Vereiste Informatie
In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), dient u de
vervolginschrijving vergezeld te doen gaan van een kopie van een geldig paspoort en een van adresgegevens
voorziene, recente (niet ouder dan 3 maanden) kopie van een bankafschrift of rekening van een energie- of
nutsbedrijf ter verificatie van het adres. Niet relevante gegevens mogen uiteraard onleesbaar worden
gemaakt.
In bepaalde gevallen kan er om aanvullende informatie worden gevraagd in het kader van de Wwft.
Gezamenlijke inschrijving
Enkel gehuwden of geregistreerde partners kunnen als natuurlijke personen gezamenlijk inschrijven.
Bij een gezamenlijke inschrijving dienen alle participanten het formulier in te vullen, te ondertekenen en een
kopie van een geldig paspoort mee te sturen.

Definitie Politiek Prominent Peroon
Onder politiek prominent persoon (ofwel “PEP”) wordt verstaan:
(i)

Iemand die een prominente publieke functie bekleedt. Dat is in ieder geval:
a. Een staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
b. Een parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
c. Een lid van het bestuur van een politieke partij;
d. Een lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke
instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep
openstaat;
e. Een lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
f. Een ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
g. Een lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een
staatsbedrijf;
h. Een bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een
gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Middelbare of lagere functionarissen (zoals gemeenteraadslieden en wethouders) vallen hier niet onder!
(ii) Familierelaties van een PEP:
a. de echtgenoot van de PEP of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt
aangemerkt;
b. een kind van een PEP, de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de
echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt;
c. een ouder van een PEP.
(iii) Personen bekend als naaste geassocieerde van een PEP:
a. een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met PEP de gezamenlijke uiteindelijk
belanghebbende is van een juridische entiteit of een juridische constructie, of die met PEP
andere nauwe zakelijke relaties heeft;
b. een natuurlijke persoon die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of
juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke
begunstiging van een PEP.
Een PEP dient naast Herkomst Middelen ook Herkomst Vermogen aan te geven. Hier zal afzonderlijk naar
gevraagd worden.

