
 
AMONIS NV - BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 1030 BRUSSEL, DE JAMBLINNE DE MEUXPLEIN 4, 
ONDERNEMINGSNUMMER 0475.550.121 (RPR BRUSSEL) 

FORMULIER AANVRAAG TOT WEDERINKOOP 
Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten en de jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen 
kunnen gratis verkregen worden, na schriftelijke of telefonische bij Caceis Belgium nv, waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 320, RPR ondernemingsnummer 
0460.019.728 (Brussel), e-mail: registrar.be@caceis.com (departement Register) tel. +32 (0) 2 209 26 40, of bij 
Amonis nv, de Jamblinne de Meuxplein 4, B-1030 Brussel, e-mail: info@amonis.be en op de web site van de 
promoter www.amonis.be. 

De aanvraag tot wederinkoop van aandelen kan per post of per fax verstuurd worden naar CACEIS BELGIUM 
nv, ter attentie van Registrar, Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel, agent verantwoordelijk voor de 
financiële dienst. 

Tel. 32.2.209.26.40, Fax 32.(0)2.209.26.98 

ONDERGETEKENDE(N); 

NAAM: ……………………………………………………………………………VOORNAAM:............…………………………………………………….………… 

NUMMER IDENTITEITSKAART OF PASPOORT: ………………………………………………………………………………………………………………..…. 

TWEEDE INSCHRIJVER (INDIEN VAN TOEPASSING): 

NAAM: ……………………………………………………………………………VOORNAAM: ............…………………………………………………….……….. 

NUMMER IDENTITEITSKAART OF PASPOORT: ………………………………………………………………………………………………………………..…. 

BEDRIJF 1: 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam van persoon (personen) die gemachtigd zijn orders door te geven: …………………………………………………………… 

……………………………………………….……………..……………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES: 

Straat: …………………………………………………………………………………………………….....Nummer: ………….….….Bus ……………… 

Postcode …………………Gemeente ……………………………….………………Telefoon (overdag): ……………………………..………….. 
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BANKREFERENTIES VOOR DE TERUGBETALING: 

Naam van uw bank: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam van de rekeninghouder: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IBAN rekeningnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

BIC (Swiftcode): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IK (WIJ) WENS(EN)  DAT AANDELEN VAN VOLGEND(E)  COMPARTIMENT(EN) TERUGGEKOCHT 

WORDEN 2: 

  Wederinkoop 
van volgend 
aantal aandelen 
van het 
compartiment: 

 Wederinkoop 
van aandelen van 
het compartiment 
voor een 
tegenwaarde van 
(in EURO): 

Wederinkoop van de 
totaliteit van de 
aandelen van het 
compartiment waarvan 
ik (wij) eigenaar zijn: 

 CORPORATE BONDS EURO 
Kapitalisatieaandelen (BE0058024184) 

   

 EQUITY EMERGING MARKETS 
Kapitalisatieaandelen (BE0058033276) 

   

 EQUITY EUROPE SMID CAP 
Kapitalisatieaandelen (BE0058025199) 

   

 EQUITY EUROPE 
Kapitalisatieaandelen (BE0058026205) 

   

 EQUITY WORLD 
Kapitalisatieaandelen (BE0058027211) 

   

 EQUITY EUROPE ALPHA 
Kapitalisatieaandelen (BE0058028227) 

   

 EQUITY JAPAN MID CAP 
Kapitalisatieaandelen (BE0058029233) 

   

 EQUITY REAL ESTATE 
Kapitalisatieaandelen (BE0058634461) 

   

 EQUITY US SMID CAP 
Kapitalisatieaandelen (BE0058031254) 

   

 GOVERNMENT BONDS EURO 
Kapitalisatieaandelen (BE0058023178) 

   

 GOVERNMENT DEBT EMERGING MARKETS 
Kapitalisatieaandelen (BE6254191198 

   

 

  

                                                      
2Gelieve keuze aan te kruisen 



 
Indien een aanvraag tot wederinkoop wordt verstuurd per fax, stelt de inschrijver CACEIS BELGIUM nv en 
AMONIS nv vrij van iedere verantwoordelijkheid met betrekking tot kosten, eventuele verliezen of financiële 
lasten veroorzaakt aan één van de partijen als gevolg van het niet ontvangen van de fax, tenzij de inschrijver 
kan bewijzen dat de fax wel degelijk is verstuurd. Mijn (Onze) aanvraag tot wederinkoop zal worden uitgevoerd 
op basis van de eerste inventariswaarde die volgt op de ontvangst van de aanvraag indien deze voor 16.00u 
door Caceis Belgium nv werd ontvangen. 

Amonis NV maakt het formulier over aan CACEIS Belgium NV, die de gegevens van de aandeelhouders van de 
BEVEK verzamelt en bewaart teneinde het bijhouden van het aandeelhoudersregister en het respecteren van 
de wetgeving hieromtrent te verzekeren (AML/KYC, FATCA, AEOI, …). Amonis NV verwerkt de gegevens enkel 
in zover nodig om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen inzake reporting en beheer van de leden van 
de Algemene Vergadering. In dit kader kunnen uw gegevens worden overgemaakt aan de overheden. Uw 
gegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie loopt en tot eventuele rechtsvorderingen zijn 
verjaard, behalve indien de wet hier anders over beschikt. Indien de persoonsgegevens niet of slechts 
gedeeltelijk worden geleverd, is het voor Caceis Belgium NV en Amonis NV onmogelijk de afsluiting van het 
contract te aanvaarden of hun diensten te leveren en om hun wettelijke verplichtingen te voldoen. Tenzij dit in 
strijd is met de wet,  heeft u recht op inzage in uw gegevens, deze te verbeteren, te verwijderen, de beperking 
van de verwerking ervan, de overdracht te vragen, uw toestemming in te trekken en zich te verzetten tegen de 
verwerking ervan en dit op schriftelijk verzoek met een recto-verso kopie van uw identiteitskaart gericht aan 
Amonis NV,  de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel of via e-mail : bevek@amonis.be. U kan eveneens de 
Data Protection Officer van Amonis contacteren via e-mail aan dpo@3headedgiant.be. Indien u klachten hebt, 
kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Persstraat 35 te 1000 Brussel). Indien u 
meer informatie wenst over de manier waarop Caceis uw gegevens verwerkt, kan u de website 
http://www.caceis.com/fr/qui-sommes-nous/conformite/ raadplegen. 

 

Opgemaakt te ................................................................, op  ………………………………......................................... 

 

Handtekening(en) (voorafgegaan door de tekst « gelezen en goedgekeurd ») 

 

 

 

Handtekening 1     Handtekening 2 
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