Loop geen onnodig
risico. Lees de Essentiële
Beleggersinformatie.

IK VERZOEK HET OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS
(EEN DEEL VAN) MIJN PARTICIPATIES TERUG TE KOPEN.
1

MIJN GEGEVENS:
Voorletter(s):

Beleggingsnummer:
Achternaam:

M

V

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

IBAN:
Deze IBAN moet op naam staan van de eigenaar van de participaties.

2

BEDRAG:
Ik wil voor €

3

participaties verkopen aan het Oikocredit Nederland Fonds.

DE REDEN DAT IK (EEN DEEL VAN) MIJN PARTICIPATIES VERKOOP IS:
We zijn een lerende organisatie. Het helpt ons wanneer u wilt aangeven waarom u (een deel van) uw participaties verkoopt, zodat we ons
dienstenpakket verder kunnen verbeteren.

PLAATS:

HANDTEKENING:

DATUM:

De toelichting op dit formulier vindt u op de achterzijde.

Stuur dit formulier in een gesloten envelop (een postzegel is niet nodig) naar: Oikocredit Nederland - Antwoordnummer 51007 - 3501 VB Utrecht

OIKOCREDIT. AL 40 JAAR SUCCESVOL MET MICROKREDIET.
Oikocredit Nederland Fonds - Arthur van Schendelstraat 550 - 3511 MH Utrecht - T: 030 234 10 69 - E: nederland@oikocredit.nl - www.oikocredit.nl
Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds is als beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds (hierna ONF) opgenomen in het register van de AFM. ONF is een
beleggingsfonds en er zijn risico’s verbonden aan een belegging in het ONF. Het meest in het oog springende risico is het spreidingsrisico. Tussen de 97% en 99% van
het fondsvermogen wordt namelijk geïnvesteerd in Oikocredit. Meer informatie vindt u op onze website www.oikocredit.nl

TOELICHTING OP HET FORMULIER
• U kunt het Oikocredit Nederland Fonds op elk moment verzoeken om (een deel van) uw participaties van u terug te kopen.
• Aan- en verkopen van participaties vinden plaats op de laatste dag van de maand.
• Binnen tien werkdagen na de verkoop maken we het geldbedrag van de verkoop over naar de bij ons bekende tegenrekening.
• Dit verzoek moet ingevuld en ondertekend worden door de bij ons geregistreerde bezitter(s) van de participaties.
• Indien er sprake is van een volmacht of uitvoering van een testament, dienen wij over alle officiële bewijsstukken daarvan
te beschikken.
• Zoals in onze brief van maart 2015 is aangekondigd is per 1 mei 2015 de wijze van dividenduitkering gewijzigd. Dit heeft tot 		
gevolg dat u nu de nominale waarde per participatie krijgt uitgekeerd, in juli 2015 het dividend over het boekjaar 2014 ontvangt en in juli
2016 het vastgestelde dividend over de maanden januari tot en met mei 2015 krijgt uitgekeerd.

OIKOCREDIT. AL 40 JAAR SUCCESVOL MET MICROKREDIET.

