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APHILION Q²
Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht
Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0475805685

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Het origineel van dit formulier moet overhandigd worden aan of per post verstuurd worden naar CACEIS Belgium NV,
Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel, Agent verantwoordelijk voor de financiële dienst. Tel. 32.2.209.26.45, Fax
32.2.209.26.98, E-mail: Registrar.be@caceis.com
I

Inlichtingen inzake de belegging

ALLE VELDEN MOETEN VERPLICHT WORDEN INGEVULD OM DE INSCHRIJVING GELDIG TE LATEN ZIJN. Ieder
onvolledig of onleesbaar order zal alleen geldig en aanvaard zijn van zodra CACEIS Belgium NV de ontbrekende of
onleesbare informatie ontvangen zal hebben.
De aanvraag om inschrijving zal worden behandeld op grond van de eerste inventariswaarde die volgt op de ontvangst
ervan, op voorwaarde dat CACEIS Belgium NV het formulier en de betaling ten laatste woensdag om 16u00
ontvangen heeft.
II

Inlichtingen inzake de inschrijving

a) Keuze van de belegging:
Ik (Wij) wens(en) in te schrijven op kapitalisatie-aandelen in het compartiment

 Equities BE0058285850
 Balance BE6270159799

Voor een bedrag van

EUR

b) Betaling van de inschrijving:
BANKREFERENTIES VOOR OVERSCHRIJVINGEN IN EURO – COMPARTIMENT EQUITIES:
Bank:
Caceis Bank Belgium
Swift Code:
ISAEBEBB
Op naam van:
Aphilion Q2 – Equities
IBAN Code:
BE47817000045680
BANKREFERENTIES VOOR OVERSCHRIJVINGEN IN EURO – COMPARTIMENT BALANCE:
Bank:
Caceis Bank Belgium
Swift Code:
ISAEBEBB
Op naam van:
Aphilion Q2 – Balance
IBAN Code:
BE25817000045882
UW BANKREFERENTIES
Gelieve het rekeningnummer te vermelden dat gebruikt zal worden voor de betaling van de inschrijving. We
vestigen uw aandacht erop dat deze rekening ook gebruikt zal worden voor de terugbetaling in geval van een wederinkoop,
behalve indien u uitdrukkelijk andere instructies vermeldt in het terugbetalingsformulier.
Naam van de Bank
Rekeningnummer

IBAN Bank Code
BICC Code

Rekeninghouder
III

Informatie inzake witwaspreventie

Overeenkomstig het prospectus en de reglementering van toepassing in België, onder andere inzake witwaspreventie
op het moment van de inschrijving moet CACEIS Belgium NV het inschrijvingsformulier ontvangen alsook alle
documenten waarmee CACEIS Belgium NV de inschrijver kan identificeren, en indien van toepassing, alle uiteindelijke
begunstigden van de belegging.
Volgende identificatiedocumenten zijn vereist:

Een recto-verso kopie van de identiteitskaart van ALLE inschrijvers, en zo nodig, van iedere
uiteindelijke begunstigde.

Een recent bewijs van residentie, zoals de gegevens op de microchip van de elektronische
identiteitskaart (afgedrukt via een kaartlezer, of verkregen via de gemeente) of, ingeval dit niet
voorhanden is, een originele klever van de ziekenkas of een recente energierekening op uw naam en
adres).
CACEIS Belgium NV kan u over de benodigde documenten informeren.

Paraaf inschrijver(s)
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IV

Informatie inzake de inschrijver(s)

Eerste inschrijver
Naam, voornamen
Beroepsstatuut
(zelfstandige,
bediende, kader,
gepensioneerd,…)
Beroepsomschrijving
(vorig beroep voor
gepensioneerden)
Beroepssector
(vroegere
beroepssector voor
gepensioneerden)

Of, indien u uw activiteiten in één van de volgende sectoren uitoefent, gelieve het gepaste vakje aan te kruisen:
Casino, spelen
O
Confessionele financiële instelling
O
Liefdadigheidsinstelling
O
Diamanthandelaar en edelsteenhandelaar
O
Vastgoedagentschap
O
Handelaar in kunstwerk
O

Geboortedatum

Geboorteplaats

Oorsprong van het
geïnvesteerde
kapitaal

Sparen O
Andere O

Inkomsten uit grondbezit
O
Erfenis O
Speelwinst
O
Verduidelijk: ______________________________________________________________

Politieke mandaten

Neen

Ja

O

O

Verduidelijk: ______________________________________________

Identificatienummer in
het Rijksregister
Burgerlijke staat
Identiteitsbewijs

Nummer

Tweede inschrijver (Indien van toepassing)
Naam, voornamen
Beroepsstatuut
(zelfstandige,
bediende, kader,
gepensioneerd,…)
Beroepsomschrijving
(vorig beroep voor
gepensioneerden)

Beroepssector
(vroegere voor
gepensioneerden)

Of, indien u uw activiteiten in één van de volgende sectoren uitoefent, gelieve het gepaste vakje aan te kruisen:
Casino, spelen
O
Confessionele financiële instelling
O
Liefdadigheidsinstelling
O
Diamanthandelaar en edelsteenhandelaar
O
Vastgoedagentschap
O
Handelaar in kunstwerk
O

Geboortedatum

Geboorteplaats

Oorsprong van het
geïnvesteerde
kapitaal

Sparen O
Andere O

Inkomsten uit grondbezit
O
Erfenis O
Speelwinst
O
Verduidelijk: ______________________________________________________________

Politieke mandaten

Neen

Ja

O

O

Verduidelijk: ______________________________________________

Identificatienummer in
het Rijksregister
Burgerlijke staat
Identiteitsbewijs

Nummer

Particuliere inschrijvers die VOOR REKENING VAN DERDEN HANDELEN moeten de identiteit van alle
uiteindelijke begunstigde(n) aan CACEIS Belgium NV doorgeven samen met de vermelde
identificatiedocumenten en een kopie van het mandaat dat zij van die begunstigde(n) hebben gekregen.
Officieel adres (De vermelding van een postbus is niet aanvaard):
Straat + nummer
Postcode

Stad

Land
Telefoonnummer
E-mail

Paraaf inschrijver(s)

Fax
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V

Fiscale domicilie

Ondergetekende verklaart belastingplichtig te zijn in de volgende land(en):1
Fiscaal Identificatienummer (TIN) 2

Land van Fiscale Domicilie
1
2
3
1

Indien in meerdere landen belastingplichtig: alle betrokken landen + identificatienummer invullen. Indien meer dan drie landen: een
apart blad bijvoegen
2

Voor België is dit gelijk aan het identificatienummer in het rijksregister.

VI

Bijkomende informatie

CACEIS Belgium NV verzamelt, verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de aandeelhouders van de bevek teneinde het
bijhouden van het aandeelhoudersregister en het respecteren van de wetgeving hieromtrent te verzekeren. Deze gegevens
zullen in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt worden, met name in het kader van de commerciële promotie van
financiële diensten en producten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer heeft u recht op inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens.
Ondergetekende verklaart de laatste essentiële beleggersinformatie van Aphilion Q² geruime tijd voor de voorgenomen
inschrijving in de bevek te hebben ontvangen en gelezen.
Ondergetekende verklaart het laatste prospectus van Aphilion Q² te hebben ontvangen en gelezen, alsook het laatste beschikbare
verslag, en bevestigt bevoegd te zijn om te investeren overeenkomstig het prospectus. De belegger verklaart dat het geïnvesteerde
kapitaal niet afkomstig is van illegale activiteiten zoals omgeschreven in de Belgische reglementering of in de aanbevelingen van de
Financiële Actiegroep tegen het witwassen van geld (FAG).
Ondergetekende bevestigt geen ander politiek mandaat te hebben dan degene omgeschreven in het inschrijvingsformulier of niet te
handelen voor rekening van derden die een politiek mandaat hebben.
Ondergetekende beweert dat alle gegevens ingevuld in dit formulier volledig en correct zijn en verbindt zich ertoe deze aan te passen
of bij te werken indien nodig.
Orders mogen enkel per post worden bezorgd aan CACEIS Belgium NV. Orders zullen ook niet geldig zijn zolang het Fonds de
betaling van de inschrijving niet ontvangen heeft, behalve voor uitzonderingen op voorhand aanvaard door CACEIS Belgium NV.
CACEIS Belgium NV is in geen geval verantwoordelijk voor niet behandelde orders die het gevolg zijn van de onvolledige of
verkeerde informatie doorgegeven door de inschrijver in dit formulier.
De belegger is ervan op de hoogte dat CACEIS Belgium NV geen beleggingsadvies verstrekt maar enkel het ontvangen en
doorgeven van orders verzekert. Dit ontvangen en/of doorgeven van orders mag in geen geval als een aanbeveling tot
investering beschouwd worden. CACEIS Belgium is niet verplicht te beoordelen of de belegger over de nodige kennis en
ervaring beschikt op beleggingsgebied met betrekking tot het specifieke soort product waarop hij inschrijft en of dit product
voor hem passend is. Derhalve geniet de belegger de bescherming niet van de gedragsregels voorzien in K.B. van 27 april
2007 dat de Wet van 02 augustus 2002 wijzigt.
De belegger is ervan op de hoogte dat het recht van het Fonds van toepassing is voor deze inschrijving en dat deze inschrijving
gedaan is onder voorbehoud van de voorschriften van het prospectus en de statuten van het Fonds, onder andere met betrekking tot
de uren van ontvangst van de orders. De beleggers zijn ook verwittigd dat de « market timing » en « late trading » praktijken verboden
zijn.
In geval van een gemeenschappelijke inschrijving, moeten alle inschrijvers tekenen en alle schriftelijke opdrachten moeten
gezamenlijk worden gegeven. Indien gewenst dat in de toekomst (dus na deze inschrijving) één enkele ondertekenaar de
instructies mag geven in naam van de mede-eigenaar(s), gelieve dat door middel van volgende handgeschreven zin (In de
toekomst volstaat de handtekening van één van de ondertekenaars voor het doorgeven van orders.) NET BOVEN de
handtekeningen te preciseren.

Handtekening(en) voorafgegaan door de tekst « Gelezen en goedgekeurd »

Handtekening 1 --------------------------------------------Datum : _____________________

Handtekening 2 --------------------------------------------Datum :______________________

Dit inschrijvingsformulier maakt integraal deel uit van het prospectus en mag niet los hiervan worden afgegeven aan de
inschrijver.

FATCA – FORMULIER
De bedoeling van FATCA is voorkomen dat Amerikaanse belastingplichtigen
Amerikaanse belastingen ontduiken door via niet-Amerikaanse financiële instellingen
of offshore beleggingsvehikels hun vermogen / inkomen te verbergen voor de
Amerikaanse fiscus.
Aphilion Q² heeft zich onderworpen aan FATCA om te voorkomen dat onze
Amerikaanse inkomsten (dividenden van Amerikaanse aandelen in portefeuille)
onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30%. Vandaar dat al onze
beleggers formulier W-8BEN (particulieren) of W-8BEN-E (rechtspersonen) moeten
invullen. Deze formulieren komen er in essentie op neer dat u op eer verklaart geen
belastingplichtige in de VS te zijn.
Opgelet: twijfelt u of u al dan niet een Amerikaanse belastingplichtige bent, lees dan
zorgvuldig dit document: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf

Voor het overgrote deel van onze beleggers (EU burgers, zonder band met de VS)
volstaat het enkel de volgende velden in te vullen:
1. NAAM
2. NATIONALITEIT
3. ADRES

Onderaan komt uw handtekening + datum + naam van ondertekenaar in drukletters.
Druk dit af en stuur het samen met uw ingevuld inschrijvingsformulier naar het
opgegeven adres:
CACEIS Belgium NV
Havenlaan 86C, bus 320
1000 Brussel
Dit formulier hoeft maar één keer te worden ingevuld. Bij volgende inschrijvingen
volstaat het inschrijvingsformulier.

Form

W-8BEN

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United
States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

(Rev. January 2017)
▶

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

OMB No. 1545-1621

▶ For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.
Information about Form W-8BEN and its separate instructions is at www.irs.gov/formw8ben.
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

Do NOT use this form if:
• You are NOT an individual

Instead, use Form:
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• You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S.
(other than personal services) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

. W-8ECI

• You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual

• You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States .

.
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.

.

• You are a person acting as an intermediary
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8233 or W-4
.

. W-8IMY

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (i.e., a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be
provided to your jurisdiction of residence.

Part I

Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1

Name of individual who is the beneficial owner

2

3

Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.

Country of citizenship

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.
4

Country

Mailing address (if different from above)
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

5

U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)

7

Reference number(s) (see instructions)

Part II
9
10

8

Country
6

Foreign tax identifying number (see instructions)

Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)

Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)

I certify that the beneficial owner is a resident of

within the meaning of the income tax
treaty between the United States and that country.
Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph
of the treaty identified on line 9 above to claim a
% rate of withholding on (specify type of income):
.
Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding:

Part III

Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further
certify under penalties of perjury that:
•

I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or
am using this form to document myself for chapter 4 purposes,

•

The person named on line 1 of this form is not a U.S. person,

•

The income to which this form relates is:
(a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,
(b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or
(c) the partner’s share of a partnership's effectively connected income,

•

The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between
the United States and that country, and

•

For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.
Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or
any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form within 30 days
if any certification made on this form becomes incorrect.

▲

Sign Here

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)
Print name of signer

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions.

Date (MM-DD-YYYY)

Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)
Cat. No. 25047Z

Form

W-8BEN

(Rev. 1-2017)

