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VERKLARING 
 

DE ONDERGETEKENDE,  

 

Naam: 

Voornaam: 

Geboortedatum:  

ID-/paspoortnummer: 

 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

A. Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. (hierna: Staatsolie) in mei 2015 de Staatsolie obligatielening II 

heeft uitgegeven; 

B. Ondergetekende heeft geparticipeerd in deze obligatielening II en op [datum] eigenaar is geworden van 

obligatie(s) voor het totaalbedrag van USD …………………………….. en hiervan fysieke 

obligatiebewijs/-bewijzen heeft verkregen, geadministreerd in het register onder nummer(s) 

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

………..……………………………..……………………………..  (hierna: Obligaties 2015); 

C. Staatsolie in maart 2020 nieuwe obligaties zal uitgeven in het kader van de Staatsolie obligatielening III 

(hierna: Obligaties 2020), waarbij De Surinaamsche Bank N.V. (hierna: DSB) als Lead Arranger 

optreedt;   

D. Ondergetekende wenst te participeren in de Staatsolie obligatielening III en (deels) aan de hieruit 

volgende betalingsverplichtingen wenst te voldoen middels het inruilen van haar/zijn Obligaties 2015. 

 

VERKLAART DAT: 

1. hij/zij rechtmatige eigenaar en houder is van Obligaties 2015 en dat deze Obligaties 2015 niet aan een 

derde zijn overgedragen of bezwaard met een pand-, hypotheek- of retentierecht, beslaglegging, 

vruchtgebruik of ander zakelijk zekerheidsrecht; 

2. hij/zij wenst te participeren in de Staatsolie obligatielening III en in dat kader Obligaties 2020 wenst te 

verkrijgen;  

3. ter voldoening van haar betalingsverplichting uit hoofde van deelname aan de Staatsolie obligatielening 

III, hij/zij zijn/haar Obligaties 2015 hierbij inruilt conform de prospectusvoorwaarden; 

4. de inlevering bij DSB/Stichting De Surinaamsche Bank Custodian van fysieke Obligaties 2015, zoals 

vereist, niet kan geschieden door Ondergetekende aangezien deze1:   

□ door of namens Ondergetekende is gescand en per email is verzonden naar effecten@dsb.sr op 

[datum]; of 

□ beschadigd is/zijn; of 

□ niet in zijn/haar bezit is/zijn, anders dan door verkoop of andere wijze van overdracht aan derden; 

weshalve, ondergetekende hiermede bevestigt dat de betreffende Obligaties 2015 geacht worden als 

ingeleverd te zijn ter voldoening van uitgifte van Obligaties 2020. In dit kader verzoekt hij/zij Staatsolie 

en DSB/Stichting De Surinaamsche Bank Custodian de Obligaties 2015 te registreren als ‘ingediend ter 

 
1 Aankruisen wat van toepassing is 

mailto:effecten@dsb.sr
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inruil voor obligaties 2020’ onder de voorwaarde dat de Staatsolie obligatielening III plaatsvindt en de 

Resterende Rentevergoeding als weergegeven in de prospectusvoorwaarden wordt voldaan; 

5. hij/zij Staatsolie en DSB/Stichting De Surinaamsche Bank Custodian zal vrijwaren van alle directe en 

indirecte schade (inclusief gevolgschade) welke hij/zij ondervindt of zal ondervinden vanwege het 

uitvoering geven aan deze verklaring van ondergetekende, waaronder tevens kan worden verstaan 

schadevergoeding of andere verplichtingen resulterende uit door derden ingestelde vorderingen of 

aangespannen processen tegen Staatsolie en DSB/Stichting De Surinaamsche Bank Custodian op 

grond van de stelling dat hij/zij eigenaar en houder van de obligaties 2015 waren of zijn en als zodanig 

geregistreerd hadden moeten zijn in het betreffende register, alsmede alle verplichtingen resulterende uit 

rechterlijke uitspraken en alle kosten; 

6. Staatsolie en DSB gerechtigd zijn alle uitkeringen vanwege de obligatiebewijzen op te schorten in geval 

een derde zich bij Staatsolie en/of DSB/Stichting De Surinaamsche Bank Custodian aanmeldt met de 

bewijzen van betreffende Obligaties 2015 en betreffende derde naar ondergetekende te verwijzen om de 

ontstane situatie juridisch te weerleggen en/of op te lossen; 

7. Indien komt vast te staan dat een derde de rechtmatige eigenaar en houder was van de Obligaties 2015 

(door erkenning of een onherroepelijke juridische uitspraak): 

(i) Ondergetekende aan Staatsolie (of naar keuze van Staatsolie, direct aan de derde) terstond zal 

terugbetalen alle aan ondergetekende in het kader van de Obligaties 2015 (en Obligatie 2020) 

gedane uitkeringen, ingeval blijkt dat de onder punt 7 e.v. genoemde derde de rechtmatige houder 

was/is van de Obligaties 2015 (en Obligaties 2020) en derhalve aanspraak maakt op alle 

uitkeringen vanwege deze Obligaties 2015 (en Obligatie 2020); en  

(ii) Ondergetekende Staatsolie en DSB nu voor alsdan machtigt om de door inruil van de Obligaties 

2015 verkregen Obligaties 2020 over te dragen aan de derde.  

Alle in verband hiermee te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van 

ondergetekende.   

 

Aldus naar waarheid verklaart en ondertekend op_______________________ te Paramaribo. 

 

 

________________________ 

[NAAM ONDERGETEKENDE] 


