L O N G R U N VA L U E
Waardebeleggers

Door middel van dit formulier wijzigt u het aantal participaties in
uw account en/of uw contactgegevens. Dit formulier is bedoeld
voor huidige partners in het
Long Run Value Partners Fund.
Nieuwe partners vullen voor de
aankoop van participaties het
formulier ‘Aanvraag Account’
in. Wij verzoeken u dit formulier
in blokletters in te vullen. U
kunt het formulier vervolgens
verzenden aan de beheerder van
het fonds.

MUTATIEFORMULIER

1. GEGEVENS PARTNER
Ondergetekende:
Tenaamstelling participaties
Accountnummer
Adres
Postcode/Plaats
Land
Telefoon overdag

Telefoon mobiel

E-mailadres
Bank-/gironummer

hierna ook te noemen ‘partner’ geeft te kennen:

Het bedrag dat u invult betreft
de tegenprestatie inclusief de
aan uitgifte verbonden kosten.
Het aantal participaties dat u
verkrijgt op basis van de tegenprestatie is afhankelijk van de
nettovermogenswaarde van
het Long Run Value Partners
Fund, zoals deze voorafgaand
aan uitgifte wordt vastgesteld.
Transacties vinden plaats per de
eerste dag van elke maand (de
transactiedag). Uw storting dient
voorafgaand aan de transactiedag te zijn bijgeschreven op de
bankrekening van de bewaarder.

2. UITBREIDING AANTAL PARTICIPATIES
Partner verzoekt bij deze voor een bedrag van € ………………………........ (minimaal € 15.000) aan additionele participaties in
het Long Run Value Partners Fund te verwerven. Ondergetekende zal dit bedrag voor de transactiedag overboeken op bankrekening 53.30.84.709 ten name van Stichting Bewaarder Long Run Value Partners Fund te Vlissingen onder vermelding
van ‘extra participaties LRVPF’.

3. AUTOMATISCH BELEGGEN
Partner wenst met ingang van de maand ......……………………........ periodiek een bedrag van € ………………………........ (minimaal € 15.000 per keer) te investeren in het Long Run Value Partners Fund, volgens onderstaand schema. Ondergetekende zal
het periodieke bedrag telkens voor de transactiedag overboeken op rekening 53.30.84.709 ten name van Stichting Bewaarder
Long Run Value Partners Fund te Vlissingen onder vermelding van ‘extra participaties LRVPF’.
Inschrijfschema AutoInvest-programma (gelieve aan te kruisen wat van toepassing is):

Indien u deelneemt aan het
AutoInvest-programma en in
enige maand een groter bedrag
wenst te beleggen, dan kunt u
dat eenvoudig bewerkstelligen
door een groter bedrag over te
maken op het rekeningnummer
van de bewaarder. Het hogere
bedrag dat u overboekt wordt
dan vanzelf volledig in participaties belegd: u hoeft geen extra
formulier in te vullen.

Gelieve te paraferen.
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Bereik van AutoInvest-programma:

□
□

geen einddatum (tot wederopzegging)
voor het laatst op ……………………….........

paraaf inschrijver
………………

De minimale hoogte van de
tegenprestatie bij verkoop
is € 15.000.
U kunt de verkoop aangeven
in euro’s, dan wel in het aantal
participaties. Wanneer u een
bedrag in euro’s invult, dan
wordt daarop de afslag nog
in mindering gebracht. De
tegenprestatie die u ontvangt
op basis van het aantal participaties is afhankelijk van de
nettovermogenswaarde van
het Long Run Value Partners
Fund, zoals deze voorafgaand
aan de transactiedatum wordt
vastgesteld.

4. (GEDEELTELIJKE) VERKOOP PARTICIPATIES
Partner verzoekt bij deze participaties in het Long Run Value Partners Fund te laten inkopen. Inkoop door het fonds zal
plaatsvinden op de eerstvolgende dag waarop inkoop mogelijk is volgens artikel 12 van de voorwaarden van beheer en bewaring. De transactie geschiedt met inachtneming van de geldende afslag.
De hoogte van de inkoop bedraagt (gelieve slechts één regel in te vullen):
• Euro
• Aantal participaties (maximaal 2 decimalen)

5. WIJZIGING GEGEVENS
Partner geeft te kennen dat de hieronder vermelde gegevens die bij het fonds bekend zijn aangepast dienen te worden:
Adres
Postcode/Plaats
Land
Telefoon overdag

Telefoon mobiel

E-mailadres
Bank-/gironummer

Middels het plaatsen van uw
handtekening verklaart u bevoegd te zijn en dat de ingevulde
gegevens correct zijn.

6. ONDERTEKENING
Naam

Handtekening
Datum
Plaats

STORTING

Wij verzoeken u ervoor zorg te
dragen dat de tegenprestatie
voor de transactiedag is bijgeschreven op het rekeningnummer van de bewaarder onder
vermelding van ‘extra participaties LRVPF’.
Stichting Bewaarder Long Run
Value Partners Fund
Plaats: Vlissingen
Rekening: 53.30.84.709
Vanuit het buitenland:
BIC/SWIFT: DEUTNL2N
IBAN: NL72DEUT0533084709

Na ondertekening kunt u dit
formulier verzenden naar:
VALUE GROUP
ANTWOORDNUMMER 152
4380 VB VLISSINGEN

