Da Vinci Diversified

Mutatieformulier

Zakelijke relaties

Naam
Relatienummer
Wijzigingen in portefeuille doorvoeren
De wijziging in de samenstelling van uw portefeuille kunt u kenbaar maken door de tabel op de
volgende pagina in te vullen. Na ontvangst van het formulier gaat de (per subfonds afhankelijke)
opzegtermijn in. De data waarop fondsen verkocht worden en fondsen eventueel worden aangekocht
worden door onze back-office aan u gecommuniceerd.

Ondertekenen en versturen
Plaats
Datum

Handtekening

Aanvrager

U kunt dit formulier per e-mail of reguliere post sturen naar:
De Nieuwe Veste B.V.
Liesboslaan 57a
4813 EB BREDA
E-mail: info@denieuweveste.net

Artikel 2:66a Wft is van toepassing (minimum deelnamebedrag € 100.000 per subfonds per participant). Da Vinci Diversified is
derhalve niet ingeschreven in het register beleggingsinstellingen van de Autoriteit Financiële Markten. De Nieuwe Veste B.V. staat
niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. Indien u rechten van deelneming aankoopt in
(subfondsen van) Da Vinci Diversified wordt u op basis van artikel 4:37p Wft gekwalificeerd als professionele belegger.

Wijzigingen in de portefeuille doorvoeren
Gedeeltelijke verkoop
U kunt u het gewenste bedrag dat u wenst te verkopen vermelden in de kolom "gedeeltelijk".
Volledige verkoop
In geval van volledige verkoop kunt u volstaan met het aankruisen van het vakje in de kolom
"volledig".
Switchen tussen fondsen
Indien u een (deel van) uw belang in een fonds wenst over te zetten naar een ander fonds, geeft u
aan of u het fonds dat u over wenst te zetten geheel of gedeeltelijk wenst te verkopen. In de kolom
"aankoop" geeft u vervolgens aan welk fonds u wenst aan te komen met de opbrengsten uit het te
verkopen fonds.
Belangrijke mededeling
Als uw totale belang in een subfonds lager dan € 100.000,- wordt door middel van een deelverkoop
(beleggingsresultaat is uitgezonderd), wordt uw deelname in dat subfonds beëindigd.

Subfonds

Verkoop

Aankoop

Esulep Trading Fund Plus

Volledig

Gedeeltelijk: €

Volledig

Gedeeltelijk: €

Trade Finance

Volledig

Gedeeltelijk: €

Volledig

Gedeeltelijk: €

Trade Finance: Rendement herbeleggen?

Aanvullende op/ aanmerkingen:

ja

nee

