Versie 11 juni – definitief

BEVESTIGING VAN INSCHRIJVING
OBLIGATIELENING BOUWSTENEN TRAAISE ENERGIE MAATSCHAPPIJ B.V.
Datum: [huidige_datum]
Contactnummer: [contact_nummer]
Op [huidige_datum] ingeschreven door:
Inschrijver:
[naam en gegevens]
Betreft: Obligatielening bestaande uit Bouwstenen (obligaties) met een nominale waarde van
tweehonderdvijftig euro (EUR 250) per stuk die door Traaise Energie Maatschappij B.V. (TREM)
statutair gevestigd te Terheijden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 71736972 (de Uitgevende Instelling), worden aangeboden en uitgegeven
onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Obligatievoorwaarden Bouwstenen Traaise Energie
Maatschappij en bijbehorende informatiebrochure op
www.traaiseenergiemaatschappij.nl/investeren.
Inschrijver heeft:
ingeschreven voor [aantal_ingeschreven} Bouwstenen van elk EUR 250 (tweehonderdvijftig euro).
Dat komt neer op een bedrag van EUR [bedrag_ingeschreven].
Vervolg
Minderjarige inschrijvers ontvangen het verzoek om de gegevens van hun wettelijk
vertegenwoordiger aan ons door te geven.
Toekenning
Na afloop van de inschrijfperiode, die eindigt op 6 september, volgt de toekenning van Traaise
Bouwstenen. Terheijdenaren hebben voorrang bij deze toekenning. Bouwstenen worden alleen
toegekend aan leden en donateurs van de Coöperatieve vereniging “Traais Energie Collectief U.A.”
(TEC). Meer over de voorwaarden voor toekenning lees je in de informatiebrochure en
obligatievoorwaarden of bij vraag en antwoord op onze website.
Verzoek tot inleg
Half september berichten we je over het aantal aan jou toegekende Traaise Bouwstenen met het
verzoek de bijbehorende inleg binnen 2 weken over te maken. De inleg moet worden overgemaakt
vanaf een bankrekening die op naam staat van de inschrijver.
Certificaat Traaise Bouwstenen
Als we je inleg tijdig hebben ontvangen verkrijg je de toegekende Traaise Bouwstenen. Die verkrijging
bevestigen we dan medio oktober door toezending van een certificaat Traaise Bouwstenen. Dat

certificaat is echter geen waardepapier. Bewijs van de obligatie volgt uit het obligatieregister van
TREM.
Wijziging van je gegevens
Je persoonlijke gegevens kun je zelf aanpassen in het TREM-portaal. Stel TREM per e-mail op de
hoogte van overige wijzigingen of bijzonderheden ten aanzien van de inschrijving.
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