
UBO (25%) verklaring

Bedrijfsgegevens

Naam   Kamer van Koophandel nummer

    Plaats 

Verklaring

  Wij hebben geen Uiteindelijke Belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer.

  Wij hebben één of meer Uiteindelijke Belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer. 

     Geboorte- % direct % indirect 
  Naam en voornaam Adres  datum belang belang

1

     
2

     
3

     
4

Wij informeren Atradius zo snel mogelijk bij:

n  een wijziging in de Uiteindelijke Belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer;

n  uitgifte van nieuwe aandelen.

In deze verklaring betekent:

n  Uiteindelijke Belanghebbende: iedere natuurlijke persoon die een (in)direct belang heeft in (het vermogen van) onze organisatie.

n  Belang:

 -  kapitaalbelang, zoals aandelen of certificaten;

 -  stemrechten in de aandeelhoudersvergadering;

 -  feitelijke zeggenschap.

A.U.B. ook achterzijde invullen
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.0

2.
N

Opgave van personen die namens de vennootschap mogen optreden; (Statutair) Directeur

 Naam en voornaam Adres Geboortedatum

1

     
2

     
3

     
4

Gevolmachtigden / Teken bevoegden

 Naam en voornaam Adres Geboortedatum

1

     
2

     
3

     
4

Ondertekening

De persoon/personen die deze verklaring ondertekent/ondertekenen, is/zijn onze bestuurder/bestuurders die tegenover Atradius 
handelt/handelen.

Naam  Datum Plaats Handtekening

Atradius
David Ricardostraat 1

Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam
Nederland

Telefoon +31 (0)20 553 9111

Handelsregister 
Amsterdam 66569540

                 www.atradius.nl
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