,

Vervolginschrijfformulier rechtspersonen
Juno Continuation Fund
Vervolginschrijving
Naam rechtspersoon:
Vertegenwoordigd door:

De rechtspersoon schrijft bij voor een bedrag van:

EUR
Minimale vervolgstorting bedraagt EUR 25.000,-

Het bankrekeningnummer en verdere aanwijzingen voor het overmaken van het inschrijfbedrag, vindt u op
pagina 2.

Herkomst Middelen
De herkomst van het door de rechtspersoon in het fonds bij te storten geld is:


Inkomsten uit actieve ondernemingsactiviteiten, te weten:



Inkomsten uit voormalige ondernemingsactiviteiten, te weten:



Opbrengsten uit beleggingen



Opbrengsten uit investeringen, te weten:



Inbreng op aandelen door UBO. Herkomst van het ingebrachte vermogen:
o
o
o
o
o
o
o



Inkomen uit werk in loondienst
Spaargeld
Ontvangen erfenis
Opbrengsten uit investeringen
Verkoopopbrengst vastgoed
Familievermogen
Anders, te weten: ________________________________________________________________________________

Anders, te weten:

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangekruist. Mogelijk hebben wij additionele informatie nodig ter onderbouwing
van bovenstaande. Indien nodig zullen wij u hier om vragen.

Ondertekening
Door ondertekening van dit vervolginschrijfformulier verklaar/bevestig ik, als wettelijk bevoegde
vertegenwoordiger van de participant, het volgende:
De participant wil voor het bovenstaande bedrag bijstorten 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

De participant dient het bedrag over te maken van een bankrekening die op gelijke naam luidt als de naam van
de participant.

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), dienen wij van
elke uiteindelijk belanghebbende* een adresverificatie te ontvangen van het privé adres van de uiteindelijk
belanghebbende(n). Een adresverificatie is een van het adresgegevens voorziene, recente (niet ouder dan 3
maanden) kopie van een bankafschrift of rekening van een energie- of nutsbedrijf. Alle niet-relevante
gegevens mogen onleesbaar gemaakt worden.
*) Een uiteindelijk belanghebbende is kortgezegd elke natuurlijke persoon met een belang van 25% of meer in het kapitaal
van de rechtspersoon, of de persoon die 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering of
de persoon die begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van de rechtspersoon.

