INSCHRIJFFORMULIER Rechtspersonen
Mint Tower Arbitrage Fund EUR
ISIN NL0009806066
Ondergetekende (hierna te noemen: de “Participant”),
Rechtsvorm

:

Statutaire naam

:

Handelsnaam

:

Vestigingsadres

:

Voor- en achternaam

:

Geboortedatum

:

Telefoonnummer

:

E-mail

:

IBAN nummer

:

Statutaire zetel

:

KvK-nummer

:

Bij dit inschrijfformulier dienen tevens te worden verstrekt:
•
•
•

een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel van de Kamer van Koophandel
contactgegevens en het vertegenwoordigingsmandaat
kopie paspoort bestuurders of gevolmachtigde (voor- en achterkant)

De bovenstaande persoonsgegevens worden opgevraagd op basis van artikel 33 Wet ter voorkoming witwassen
en terrorisme financiering. Hierbij geeft de Participant toestemming tot het gebruik van zijn/haar email en
telefoonnummer door Mint Tower Capital Management B.V. voor communicatiedoeleinde ten behoeve van
zijn/haar participaties. Bovenstaande gegevens zullen worden bewaard tot vijf jaar na beëindiging van de relatie.
De Participant heeft recht op inzage en rectificatie van de persoonsgegevens.
De participant geeft te kennen participaties in Mint Tower Arbitrage Fund (het “Fonds”) te willen aankopen.
Daartoe is een bedrag groot €
(ten minste €100.000) overgemaakt op:

IBAN
: NL29 ABNA 0836 2088 11
BIC
: ABNANL2A
Ten name van
: Stichting Juridisch Eigendom Mint Tower Arbitrage Fund
Onder vermelding van : “inzake Mint Tower Arbitrage Fund”
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ISIN NL0009806066
Het bedrag dat geïnvesteerd wordt dient afkomstig te zijn van een bank- of girorekening aangehouden bij een bank
gevestigd in de Europese Economische Ruimte. Indien hieraan niet is voldaan kan de inschrijving niet geaccepteerd
worden. In dat geval zal het door de participant op bovengenoemde bankrekening gestorte bedrag per direct
worden teruggestort op de bank- of girorekening waarvan het bedrag is ontvangen.
In het kader van het cliëntonderzoek vragen wij u één of meer van de onderstaande opties te kiezen in verband
met de herkomst van het vermogen en fiscale status;
□ Inkomen vanuit arbeid
□ Spaargeld
□ Opbrengsten uit investeringen
□ Verkoopopbrengst vastgoed
□ Inkomsten uit actieve ondernemingsactiviteiten
Belastingplichtig in

□ Nederland

□ Familievermogen
□ Inkomsten uit voormalige ondernemingsactiviteiten
□ Ontvangen erfenis of schenking
□ Andere herkomst

□ buiten Nederland, namelijk:
▼
□ TIN-nummer :

□ belastingplichtig in de Verenigde Staten van Amerika.
Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart ondergetekende:
•
•
Plaats:

kennis genomen te hebben van de inhoud van het prospectus van het Fonds (het
“Prospectus”) met name van de daarin opgenomen beschrijving van de aan het beleggen in
het Fonds verbonden risico’s;
zich gebonden te achten aan de inhoud van het prospectus (inclusief de daarvan deel
uitmakende voorwaarden van beheer en bewaring);
Datum:

Handtekening:

Aan de beheerder is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM en DNB.
(AIFMD license nummer 15001509)
Gelieve dit formulier te sturen of mailen naar de administrateur:
Apex Fund Services (Netherlands) B.V.
Van Heuven Goedhartlaan 935A
1181 LD Amstelveen
Apex Fund Services (Netherlands) B.V.,

Fax (+31(0)20 52 41 231) of e-mail naar ssg@apexfs.com
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