OVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANKOOP EN TOEKENNING
VAN CERTIFICATEN VAN AANDELEN
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CROOKED SPIDER BREWING

Aankoop en toekenning certificaten
Overeenkomstnummer: @
Partijen 1. @ , @ , @ @, @ , hierna te noemen: de certificaathouder;
2. de statutair te Wassenaar gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Crooked Spider
brewing, vestigingsadres Dirk de Raetlaan 76, 2241RJ, Wassenaar, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 76981363, hierna te noemen: de stichting.
Overeenkomst
1. Aankoop
De certificaathouder heeft @ certificaten aangekocht met de nummers @ tot en met @ voor een
totaalbedrag ad € @, verder te noemen: de certificaten; van aandelen C met overeenkomstige
nummering, verder te noemen de aandelen, in de besloten vennootschap: Crooked Spider
Brewing B.V., statutair gevestigd te Wassenaar, vestigingsadres Dirk de Raetlaan 76, 2241RJ,
Wassenaar, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 77046323, hierna te noemen:
de vennootschap.
2. Toekenning
De stichting kent bij deze onder voorbehoud van betaling de certificaten toe aan de
certificaathouder, die de certificaten aanvaardt onder de verplichting tot betaling van € @ aan
de stichting. Aan de stichting behoren de aandelen toe. De aankoop en toekenning geschieden
met inachtneming van het bepaalde in het informatiedocument van de vennootschap van @ en
de administratievoorwaarden. De certificaathouder verklaart met de inhoud daarvan bekend te
zijn, met name met het hoofdstuk "risico’s van de belegging".
3. Storting, kwijting
De stichting verleent de certificaathouder kwijting, indien het verschuldigde bedrag, in totaal
groot € @, is bijgeschreven.
4. Administratievoorwaarden
De certificaten worden toegekend onder toepassing van het bepaalde in de
administratievoorwaarden, vastgelegd in een op 16 januari tweeduizend twintig (16-01-2020)
voor Mr Daniël Olivier Ohmann, notaris te Wassenaar, verleden akte, hierna te noemen: de
administratievoorwaarden. De certificaathouder verklaart met de inhoud van de
administratievoorwaarden bekend te zijn. De certificaathouder en zijn rechtsopvolgers zijn aan
het bepaalde in de administratievoorwaarden, zoals die thans luiden of in de toekomst zullen
luiden, onderworpen en gebonden en zullen aan de nakoming daarvan hun medewerking
verlenen.

5. Medewerking vennootschap
De certificaten zijn met medewerking van de vennootschap uitgegeven, in verband waarmee aan
certificaathouders de wettelijke certificaathouderrechten toekomen.
6. Blokkeringsregeling
De certificaten zijn niet vrij overdraagbaar; de statuten van de vennootschap en de
administratievoorwaarden bevatten een overdrachtsbeperkende regeling.

Aldus opgesteld te Wassenaar op 20-01-2020

____________________________

___________________________

Namens het bestuur,

Certificaathouder:

G.C. Beekhuizen
Place:

Place:

Date:

Date:

