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BIJLAGE 2: VOORBEELD INSCHRIJFFORMULIER 
 

Datum: [inschrijvingsdatum] 

Uniek transactie ID: [inschrijvings ID] 

Inschrijfformulier inzake de Obligatielening die door De Groene Aggregaat 02 B.V. , een naar Nederlands recht 
opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Zuidoostbeemster, en 
geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87114410, wordt aangeboden 
en uitgegeven onder de voorwaarden (Obligatievoorwaarden) zoals opgenomen in het Informatiememorandum. 

De ondergetekende: 
[initialen] [achternaam], geboren op [datum], met adres [straat], [postcode], [stad], en e-mailadres [email], 
(hierna: “Inschrijver”). 

In aanmerkingen nemende dat 
 Termen die beginnen met een hoofdletter de betekenis hebben zoals bepaald in de Obligatievoorwaarden 

zoals opgenomen in Bijlage 1 van het Informatiememorandum (Obligatievoorwaarden), tenzij anders 
aangegeven in dit Inschrijfformulier; 

 De Uitgevende Instelling, ter herfinanciering van de aankoop van vijf nieuwe hybride aggregaten (de 
Portefeuille Groene Aggregaten) de Obligatielening uitschrijft bestaande uit maximaal 1.875.000 Obligaties 
met een nominale waarde van €1.000 (duizend euro) elk, in totaal €1.875.000 (één miljoen 
achthondervijfenzeventig duizend euro), een en ander overeenkomstig de Obligatievoorwaarden en het 
Informatiememorandum. 

 Deze Inschrijving op elektronische wijze tot stand komt. 

Verklaart hierbij 

1. Zorgvuldig kennis genomen te hebben van (i) de inhoud van het Informatiememorandum en in het bijzonder 
de risico’s verbonden aan een investering in de Obligatielening en (ii) de inhoud van de 
Obligatievoorwaarden; 

2. Akkoord te gaan met en zich gebonden te achten aan de inhoud van de bepalingen van de 
Obligatievoorwaarden zoals opgenomen in Bijlage 1 van het Informatiememorandum; 

3. Voor een bedrag van €[bedrag], exclusief Transactiekosten, Obligaties te willen verwerven, verdeeld over 
een of meer Obligatie(s) met een nominale waarde van €1.000 (duizend euro); 

4. Bekend te zijn met het feit dat de Uitgevende Instelling zonder opgaaf van reden een Inschrijving kan 
weigeren, de Inschrijvingsperiode kan verlengen, verkorten of opschorten dan wel de aanbieding en uitgifte 
van de Obligatielening kan intrekken voorafgaande of gedurende de Inschrijvingsperiode; 

5. Het te investeren bedrag, vermeerderd met Transactiekosten, uiterlijk binnen 7 dagen na het accorderen 
van dit Inschrijfformulier over te maken op de hiervoor beschikbare Kwaliteitsrekening van de Notaris.  

Na betaling is de Inschrijving afgerond en kan deze voor toewijzing van Obligaties in aanmerking komen. 

Mededelingen 
Met inachtneming van hetgeen hierboven bepaald zal bij toewijzing van de Obligaties de Obligatielening uiterlijk 
14 dagen na sluiting van de Inschrijvingsperiode aanvangen. De formele bevestiging van de Ingangsdatum alsook 
de toewijzing van Obligaties zal door de Uitgevende Instelling na sluiting van de Inschrijvingsperiode aan 
Obligatiehouders worden gecommuniceerd. 

Indien Obligaties niet worden toegewezen of de Inschrijving binnen 14 dagen na Inschrijving wordt ingetrokken, 
zal het door de Inschrijver gestorte bedrag worden teruggestort. 

Op [inschrijvingsdatum] elektronisch akkoord verklaard door [initialen][achternaam] als Inschrijver. 


