Overdrachtsformulier voor voerequivalenten en/of participatierekening
U gebruikt dit formulier om een verzoek tot overdracht van voerequivalenten en/of participatierekeningen in
te dienen.
Uw overdrachtsverzoek zal door FromFarmers beoordeeld worden. Om de beoordeling snel te laten verlopen
verzoeken wij u de 6 stappen op dit formulier te doorlopen. Deze stappen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vermelding van vervreemder en verkrijger
Vermelding aantal voerequivalenten en participaties
Reden van overdracht
Ondertekening
Documentatie toevoegen
Versturen aan Captin

Uw verzoek wordt in behandeling worden genomen wanneer alle stappen doorlopen zijn.
Indien uw verzoek gehonoreerd wordt en de verkrijger is nog niet bekend bij Captin, dient u het
aanmeldformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.
Wanneer Captin akkoord van FromFarmers heeft en het volledig door u ingevulde én ondertekende
aanmeldformulier heeft ontvangen, zullen wij uw verzoek per direct uitvoeren.
Mocht u naar aanleiding van dit formulier vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Captin via
info@captin.nl of via telefoon +31 20 85 46 500.
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1. Vermelding van vervreemder en verkrijger
De ondergetekenden:
I.
Vervreemder
a) VON nummer:
b)

(Bedrijfs)naam:

c)

Adres en postcode:

d)

Plaats:

e)

Land:

f)

Telefoon:

II.
a)

Verkrijger
VON nummer:

b)

(Bedrijfs)naam:

c)

Adres en postcode:

d)

Plaats:

e)

Land:

f)

Telefoon:

2. Vermelding aantal voerequivalenten en participaties
a)

Aantal voerequivalenten:

b)

Aantal (saldo op de) participatierekening(en):
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3. Reden van overdracht
 Verdeling van huwelijksgemeenschap, geregistreerd partnerschap of nalatenschap,
aan één of meer deelgenoten in die gemeenschap of nalatenschap.
Toelichting: is er sprake van echtscheiding of overlijden
Meesturen:

1. Getekend convenant of verklaring van erfrecht

 Overdracht binnen eenzelfde combinatie
(bijv. VOF of maatschap) tussen de (rechts)personen die deel uitmaken van die combinatie.
Toelichting: als V€/Participatierekening van maatschap of VOF overgaan neer één of meer
personen die deel uitmaken van die maatschap of VOF.
Meesturen:

1. Uittreksel Kamer van Koophandel

 Er is sprake van bedrijfsopvolging
Toelichting: wanneer zoon/dochter toetreedt tot de maatschap met oog op opvolging. Of
wanneer eenmanszaak wordt omgezet in een man-vrouwmaatschap of VOF.
Meesturen:

1. Uittreksel Kamer van Koophandel

 Indien sprake is van bedrijfsopvolging of van (fiscaal) geruisloze inbreng van het vermogen
van de combinatie (bijv. VOF of maatschap) of eenmanszaak in een vennootschap met
rechtspersoonlijkheid (bijv. B.V.)
Meesturen:

1. Schriftelijke bevestiging met toelichting van accountant of financieel adviseur
2. Uittreksel Kamer van Koophandel
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4. Ondertekening
‘Vervreemder’ en ‘Verkrijger’ verklaren als volgt:
1. Onder de voorwaarde dat het bestuur van FromFarmers goedkeuring verleent en de coöperatie de levering
erkent, draagt de Vervreemder hierbij krachtens door Vervreemder en Verkrijger aangegane
overeenkomst, over aan Verkrijger, die deze aanvaardt.
2. De Vervreemder staat er voor in tot het moment van overdracht:
i) de enige gerechtigde en volledig eigenaar van de Vermogensrechten te zijn;
ii) dat de Vermogensrechten niet belast zijn met enig zekerheids- of ander beperkend recht en dat
daarop geen beslag rust.
3. Als moment van overdracht van de Vermogensrechten geldt de registratie in het betreffende register.
Alle Vermogensrechten en de daaraan verbonden rechten (inclusief eventuele resultaatuitkeringen en/of
vermogensvergoedingen) en verplichtingen komen vanaf het moment van overdracht voor rekening en
risico van de Verkrijger.
4. Vervreemder en Verkrijger verklaren zich ervan bewust te zijn dat op de Vermogensrechten een aantal
regelingen van toepassing zijn, waaronder statuten, prospectus en reglementen.
5. Vervreemder en Verkrijger zijn zelf verantwoordelijk voor de fiscale afwikkeling van de overdracht van
vermogensrechten.
6. U betaalt per over te dragen instrument € 100. De Vervreemder en Verkrijger verklaren dat er voldoende
saldo op het deelnemers account van Vervreemder aanwezig is voor de overdrachtskosten. Het saldo kan
worden aangezuiverd door geld over te maken op rekeningnummer 22.66.21.405 (IBAN:
NL81FVLB0226621405), ten name van Stichting bewaarinstelling Captin namens deelnemers STAK en Coop
ForFarmers, onder omschrijving van enkel uw registratienummer.
7. De Vervreemder en Verkrijger geven Captin B.V. en FromFarmers toestemming om gegevens te
verwerken.
8. De Vervreemder en Verkrijger geven Captin B.V. toestemming om gegevens te verstrekken aan een
derde, zoals een overheid of toezichthouder, wanneer Captin B.V. daartoe wettelijk verplicht is.
9. Mutaties zijn ten alle tijden te raadplegen via het handelsplatform. Op verzoek zal Captin een
mutatieoverzicht verstrekken.
10. Op deze overdracht is Nederlands recht van toepassing.
Ondertekening Vervreemder
d.d. ________________________, te ____________________________

(Naam en handtekening van alle bevoegden conform registratie bij Captin én KvK)
Ondertekening Verkrijger
d.d. __________________________, te ____________________________

(Naam en handtekening van alle bevoegden conform registratie bij Captin en KvK)
Gelieve een kopie paspoort van alle ondertekenaars meesturen!
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5. Documentatie toevoegen
Onder stap 3 ziet u welke documenten voor u van toepassing zijn.
Bijgevoegd?
Kopie paspoort van alle ondertekenaars

Ja

Nee

n.v.t.

Getekend convenant

Ja

Nee

n.v.t.

Verklaring van erfrecht

Ja

Nee

n.v.t.

Schriftelijke bevestiging met toelichting van accountant of fin. adviseur

Ja

Nee

n.v.t.

Uittreksel Kamer van Koophandel

Ja

Nee

n.v.t.

6. Versturen
Stuur het ingevulde formulier inclusief de documentatie naar:
Per email: info@captin.nl
Per post:
Captin B.V.
Olympisch Stadion 24-28
1076 DE, Amsterdam

Bijlage I: Toelichting begrippen
In dit formulier hebben de onderstaande begrippen de daarbij vermelde betekenis, tenzij uit de context anders
volgt:
-

-

-

Aandelen:

Gewone aandelen in het kapitaal van ForFarmers met een nominale waarde
van EURO 0,01.
ForFarmers:
ForFarmers N.V., gevestigd Kwinkweerd 12, 7241 CW te Lochem.
Coöperatie of FromFarmers: Coöperatie FromFarmers U.A., gevestigd Kwinkweerd 12, 7241 CW te
Lochem.
Handelsplatform:
De door Captin geëxploiteerde multilaterale handelsfaciliteit waarop de
handel van voerequivalenten en administratie van voerequivalenten en
participatierekeningen plaatsvindt
Lid:
Een lid van FromFarmers.
Participatierekening:
Het per lid op naam gezette deel van het vermogen van FromFarmers
(participatiereserve) dat door een lid is te converteren in certificaten of
aandelen ForFarmers N.V.
Voerequivalenten / V€:
De naar voerequivalenten omgerekende afname van een lid per jaar, zoals
bepaald in de statuten van FromFarmers.
Vermogensrecht(en):
De in artikel 2 opgenomen over te dragen voerequivalenten en/of (deel van
een) participatierekening.
Captin:
Captin B.V., gevestigd te 1076 DE Amsterdam, Olympisch Stadion 24.
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