
 

 

 

 

 

 

Overeenkomst opname Financiële Instrumenten 

 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

en 

RoodMicrotec N.V. 

 



 

OVEREENKOMST 

 

 

 

Partijen: 

 

 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf, statutair  gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de 

Saturnusstraat 60-75 (2516 AH) te Den Haag (hierna te noemen: “Stichting”);  

 RoodMicrotec N.V.  een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair 

gevestigd te, kantoorhoudende (hierna te noemen: “RoodMicrotec”). 

 

  

Partijen nemen het volgende in overweging: 

 

(i) RoodMicrotec heeft rechtsgeldig besloten tot uitgifte van 2.500 (een) Financiële 

Instrumenten en wil de door haar uitgegeven of nog uit te geven Financiële Instrumenten 

laten administreren door Stichting  en verhandelen op het handelsplatform van NPEX; 

RoodMicrotec heeft daartoe met  o.a. NPEX en Stichting overeenkomsten afgesloten. 

 

(ii) RoodMicrotec wenst dat Stichting de door RoodMicrotec  op 1 juli  2014 uitgegeven 

Financiële Instrumenten opneemt in haar systeem; 

 

(iii) Stichting is bereid om de door RoodMicrotec uitgegeven Financiële Instrumenten op te 

nemen in haar systeem met inachtneming van de bepalingen in het NPEX Reglement; 

 

(iv) RoodMicrotec op basis van de voorwaarden in het beleggingsmemorandum,  Financiële 

Instrumenten heeft uitgegeven. 

 

(v) Partijen hun onderlinge rechten en verplichtingen jegens elkaar nader wensen vast te 

leggen in deze Overeenkomst. 

 

Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 

Artikel 1.  Definities 

 

In deze Overeenkomst gelden, met inbegrip van haar overwegingen, de navolgende definities: 

 

Certificaathouder: de houder van een of meer Certificaten; 

 

Certificaat: een vordering jegens Stichting NPEX Bewaarbedrijf gebaseerd op 

Financiële Instrumenten waarop het NPEX Reglement van 

overeenkomstige toepassing is; 

 

Financieel Instrumenten: de financiële instrumenten  uitgegeven door RoodMicrotec met op de 

voorwaarden zoals opgenomen in het door RoodMicrotec uitgegeven 

beleggingsmemorandum; 

 

NPEX Rekening: een beleggingsrekening van een Certificaathouder zoals gedefinieerd in 

het NPEX Reglement; 



 

Overeenkomst: deze overeenkomst tussen partijen; 

 

Uitgevende Instelling: een naamloze of besloten vennootschap of andere rechtspersoon die 

Financiële Instrumenten uitgeeft; 

 

Website: www.npex.nl, de domeinnaam zoals deze wordt aangeboden en 

geëxploiteerd door NPEX; 

 

Wft: de Wet op het financieel toezicht. 

 

 

Artikel 2.   Overeenkomst 

 

2.1 RoodMicrotec heeft  op 1 juli 2014 2.500 (vijfentwintighonderd) Financiële Instrumenten 

uitgegeven aan Stichting conform het NPEX Reglement. Deze Financiële Instrumenten 

worden in het systeem van Stichting opgenomen en als Certificaten opgeboekt op de NPEX 

rekening van de rechthebbende Certificaathouders. 

 

2.2 RoodMicrotec bevestigt op 1 juli 2014 € 2.500.000 rekeninghoudende met emissiekoers van 

94% zijnde   € 2.350.000 (tweemiljoendriehonderdvijftigduizend euro) van Stichting te 

hebben ontvangen als tegenprestatie voor de uitgifte van de 2.500 Financiële Instrumenten 

2.500 x1.000 x 94%) en Stichting als rechthebbende van Financiele Instrumenten  in haar 

administratie heeft opgenomen. 

 

2.3 RoodMicrotec zal door Stichting op verzoek op de hoogte gebracht worden van verandering 

van Certificaathouders. Deze verandering kan door handel op de secundaire markt plaats 

vinden. 

 

2.4 Verhandeling van Financiele Instrumenten op NPEX zal plaats kunnen vinden vanaf de datum 

bepaalt in het Informatiememorandum door middel van veilingen. 

 

2.5 Deze overeenkomst is van kracht vanaf 1 juli 2014. (moet de datum niet de feitelijke levering 

van obligatie zijn. (gedacht is 1 dag nadat gelden ontvangen zijn.)? 

 

 

 

Artikel 3. Nederlands recht  

 

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de uitleg, 

uitvoering of nakoming van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde 

rechter te Amsterdam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting NPEX Bewaarbedrijf  

Saturnusstraat 60-75  

2516 AH Den Haag 

 

 

 

RoodMicrotec  N.V. 

 

 

  

 

 

ALDUS IN TWEEVOUD OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND  

TE DEN HAAG OP 1 juli 2014 

 

 

 

________________________________                                             _____________________________ 

 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf     Rood Microtec  N.V. 

H. Dijkman        P. Nijenhuis 

Bestuurder          Statutair directeur 
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