
 

 
  
 

VOLMACHT KOPER AANDELEN 

 

Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat wij persoonlijke gegevens over u als aandeelhouder verzamelen, in overeenstemming 

met het vertrouwelijksheidbeleid op onze website www.solvac.be waarnaar wij verwijzen. 

 

 

Ik ondergetekende :                                (financiële tussenpersoon)   

   

Adres :   

 

Contact :   

 

Telefoon :   

 

 

handelend in naam van/handelend in eigen naam:  

 

Mr. / Mevr. (*) (1) (2)   ................................................................................ 

 

Adres :      ................................................................................ 

 

................................................................................  

 

E-mail adres    ................................................................................ Taal :  N  /  F  

 

Aandeelhoudersnummer  :                  ................................................................................ 

 

Geboortedatum :    .....................................................     Rijksregisternummer ................................................ 

 

Rekeningnummer voor de betaling    

van toekomstige dividenden :             IBAN ................................................................................ 

                     

                                                              BIC          ................................................................................ 

    

die mij volmacht heeft gegeven/geeft om over te gaan tot de aankoop van ……………… aandelen Solvac. 

 

Referenties van de overdracht 

 

 

Datum van de overdracht :  .............................. 

 

Hoeveelheid : ........... Ref EURONEXT.:TRADE ID : ......... BUY Order ID: ..…… SELL Order ID: …… Common ID …………………….. 

Hoeveelheid : ........... Ref EURONEXT.:TRADE ID : ......... BUY Order ID: ..…… SELL Order ID: …… Common ID …………………….. 

Hoeveelheid : ........... Ref EURONEXT.:TRADE ID : ......... BUY Order ID: ..…… SELL Order ID: …… Common ID …………………….. 

Hoeveelheid : ........... Ref EURONEXT.:TRADE ID : ......... BUY Order ID: ..…… SELL Order ID: …… Common ID …………………….. 

 

 

De identiteit van de lastgever, evenals zijn rechtsbekwaamheid om de bovenvermelde aandelen te verkrijgen, werd nagezien. 

  

Te ....................................., op .............................  ............................................................ 

      Handtekening van de koper of van de gevolmachtige financiële instelling 

Stempel van de gevolmachtigde financiële instelling (handtekening en naam) 

 

 

 

(*)  In het geval van een onverdeeldheid, de formulering ervan vermelden en een gedetailleerde lijst van de betrokkenen (naam, adres, 

geboortedatum) bijvoegen. In het geval van een gedeelde aankoop (vruchtgebruik/naakte eigendom) de naam van beide partijen 

vermelden.  

(1) Indien de koper een gehuwde vrouw is, haar meisjesnaam vermelden en aanvullen met « echtgenote van .. ».Indien het een minderjarige 

betreft, naast zijn identiteit ook die van zijn wettelijke vertegenwoordiger vermelden. 

(2) Indien de koper een rechtspersoon is, moet hij voorafgaandelijke toestemming van de vennootschap krijgen en mag hij dit formulier niet 

gebruiken. 
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