STAATSOLIE MAATSCHAPPIJ SURINAME N.V.
INSCHRIJVINGSBILJET STAATSOLIEOBLIGATIE 2020-2025/2027

Inschrijving - Suriname en Curaçao:
Toewijzing - Suriname en Curaçao:
Betaling - Suriname en Curaçao:

5 februari t/m 5 maart 2020
6 maart t/m 8 maart 2020
9 maart t/m 20 maart 2020
12.00 uur Suriname | 11.00 uur Curaçao

Ondergetekende
Naam (particuliere investering):
Voornaam (particuliere investering):

Naam bedrijf/instelling (zakelijke investering):
Volledige naam geautoriseerde vertegenwoordiger(s) (zakelijke investering):

Straat/Huisnummer:

Wijk:

District/Gemeente/Provincie:

Land:

Legitimatiebewijs (van particulier of geautoriseerde vertegenwoordiger(s).*
ID-bewijs

Rijbewijs

Paspoort

Nummer:

KKF (voor bedrijven):
Telefoonnummer:

Mobiel:

E-mailadres:

Website (voor bedrijven):

Huidige obligatiehouder van nominaal USD
Huidige obligatie(s) nu in bewaring bij

De Surinaamsche Bank

Schrijft in op Klasse A1 USD 			

Overige bank(en)*:

overeenkomstig het prospectus d.d. 29 januari 2020

voor 5,5 jaar tegen een rente van 7% per jaar
Schrijft in op Klasse A2 USD 			

overeenkomstig het prospectus d.d. 29 januari 2020

voor 7 jaar tegen een rente van 7,5% per jaar

X USD 100,00		
Totaal nominaal

= USD
= USD

Arrangeur/Obligatie- en betalingsagent/
Effectenmakelaar:

Effectenmakelaar en
Bewaarder:

Genoteerd op:

Noteringsadviseur:
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Schrijft in op Klasse B1 nominaal USD			

overeenkomstig het prospectus d.d. 29 januari 2020

voor 5,5 jaar tegen een rente van 7% per jaar.
Schrijft in op Klasse B2 nominaal USD			

overeenkomstig het prospectus d.d. 29 januari 2020

voor 7 jaar tegen een rente van 7,5% per jaar.

		

X USD 30.000,00		

= USD

Totaal nominaal:				= USD

Effectenmakelaar*

De Surinaamsche Bank		

Betalingswijze*

Belasten USD-rekeningnummer:

Bank:		

			t.n.v.:

Vidanova Bank

Bij toewijzing huidige obligatie(s) voor nominaal USD				

inwisselen.**		

Inschrijving houdt automatisch de verplichting in om te betalen voor de aan de investeerder toegewezen obligaties in
overeenstemming met de betalingsprocedure vermeld in het prospectus van 29 januari 2020 (het “Prospectus”).
Door hieronder te ondertekenen, legt (elk van) de ondergetekende(n) de volgende verklaringen af:
a.
Ik erken dat ik de inhoud van dit inschrijvingsformulier heb gelezen, begrepen en ermee akkoord ga
en dat ik de gelegenheid heb gehad om voorafgaand aan het voltooien van dit inschrijvingsformulier, het 		
Prospectus en de obligatieovereenkomst met de rechten en verplichtingen van obligatiehouders, agenten en de uitgever
(de “Obligatieovereenkomst”) gelezen en begrepen te hebben;
b.
Ik erken dat ik het Prospectus en andere informatie heb ontvangen waarmee ik een weloverwogen beslissing kan nemen
en verklaar volledig op de hoogte te zijn van risico’s verbonden aan beleggingen in de obligaties;
c.
Ik erken dat ik de inhoud van het Prospectus en de Obligatieovereenkomst heb gelezen, begrepen en ermee akkoord
ga en verklaar dat de inschrijving voor obligaties gebaseerd is op en onderworpen is aan het Prospectus en de 		
voorwaarden uiteengezet in de Obligatieovereenkomst;
d.
Onder voorbehoud van de toewijzing en uitgifte van obligaties, accepteer ik onvoorwaardelijk gebonden te zijn door de
voorwaarden van de Obligatieovereenkomst, zonder dat verdere stappen hoeven te worden ondernomen of formaliteiten
moeten worden vervuld of waaraan moet worden voldaan;
e.
Ik verklaar dat het geld dat is betaald voor het inschrijvingsbedrag en andere vergoedingen, niet afkomstig is van 		
opbrengsten uit misdrijven en ik begrijp en erken dat aanvullende documentatie vereist kan zijn om naleving van wetten,
regels en voorschriften tegen het witwassen van geld te waarborgen;
f.
Ik bevestig dat bij ondertekening van dit inschrijvingsformulier namens een bedrijf of andere entiteit, de ondertekenende
persoon (personen) in dit opzicht een naar behoren gemachtigde persoon (personen) is (zijn).

Suriname/Curaçao,				2020

Handtekening inschrijver: 		
*Aankruisen wat van toepassing is.

** Bij de storting dient u de huidige obligatie(s) te overleggen.

De belegger begrijpt en gaat ermee akkoord dat zijn voorgestelde inschrijvingsbedrag bindend is, afhankelijk van acceptatie van en
toewijzing door de hoofdbemiddelaar van deze obligatie na het voltooien van het formele inschrijvingsproces zoals beschreven in
het prospectus via de erkende bemiddelaar van de DCSX en moeten worden gestort tijdens de betalingsperiode die aan het begin
van dit formulier is aangegeven. Dit inschrijvingsbiljet kunt u bij de bank van inschrijving inleveren.
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Bewijs van inschrijving obligaties Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:						Mobiel:

Heeft in geschreven op *Klasse A1/A2 of Klasse B1/B2-obligaties elk groot minimaal USD 100,00 en USD 30.000,00 tegen de prijs
van USD 100,00 en USD 30.000,00 respectievelijk, per obligatie. En zal het inschrijvingsbedrag betalen door overdracht/inruilen
van de huidige obligaties (en andere transactiekosten indien van toepassing) tijdens de stortingsperiode (9 maart tot 20 maart
2020).

Datum:			

Handtekening inschrijver: 		
*Omcirkel wat van toepassing is.

VERTROUWEN IN EIGEN KUNNEN

Arrangeur/Obligatie- en betalingsagent/
Effectenmakelaar:

Effectenmakelaar en Bewaarder:

Genoteerd op:

Noteringsadviseur:

