Reglement voor uitgifte en inname obligaties
m.b.t. de financiering van de groei van Kanovereniging Zeeburg

De obligatielening

Recht van opvordering









De totale lening is groot €25.000,- en is verdeeld in
100 obligaties aan toonder van elke groot €250,(tweehonderdvijftig euro) doorlopend genummerd
van 001 tot en met 100.
De rente op de hoofdsom (dus geen rente op rente)
bedraagt 2% per jaar.
De lening heeft een looptijd van 10 jaar.
In afwijking van bovenstaande is de lening direct en in
haar geheel opeisbaar ingeval de vereniging
onherroepelijk in staat van faillissement komt te
verkeren of mocht worden ontbonden.



De obligatie wordt slechts eenmalig persoonlijk ter
hand gesteld. In geval een obligatie verloren is gegaan
of anderzijds in het ongerede is geraakt, verstrekt de
vereniging geen duplicaat.
Het recht op vordering van het bedrag van aflosbaar
gestelde obligaties verjaart drie jaar na uitloting.

Uitgifte






De obligaties worden vanaf 11 januari 2014 aan
toonder (genummerd) uitgegeven tegen een
onveranderlijke koers van 100%. De inschrijving sluit
op 1 oktober 2014.
Belangstellenden kunnen inschrijven op meerdere
coupures. Inschrijving is niet gelimiteerd.
Inschrijving geschiedt aan de hand van het daartoe ter
beschikking gestelde inschrijfformulier.
De uitgifte van de obligatie vindt niet eerder plaats
dan na ontvangst van de storting.

Aflossing











Vanaf het 6de jaar (2020) zal ieder jaar 20% op de
obligatie worden afgelost.
Door middel van loting wordt vastgesteld welke
obligaties zullen worden terugbetaald.
De loting zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering van KV Zeeburg.
De laatste aflossing vindt plaats in het 10e jaar (2024).
De betaling van de aflossing vindt plaats binnen 7
dagen na de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
van KV Zeeburg.
De nummers van de gelote obligaties worden bekend
gemaakt door middel van publicatie in de nieuwsbrief
van KV Zeeburg en op de website van de vereniging.
KV Zeeburg erkent slechts degene die in het feitelijke
bezit van het obligatiebewijs is als obligatiehouder.
De aflossing vindt slechts plaats op vertoon van het
obligatiebewijs.

8 januari 2014

