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Op verzoek van Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten
Ondergetekende
Bedrijfsnaam:
Rechtsvorm:
Plaats van vestiging:
Hierna te noemen ‘de organisatie’.

Verklaart als volgt:
A.

Een uiteindelijke belanghebbende is een natuurlijk persoon met een direct of indirect belang in uw organisatie.
Heeft de organisatie een of meer uiteindelijke belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer?

n

Nee, de organisatie heeft geen uiteindelijke belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer.
Ga door naar ondertekening (D).

n

Ja, vul hieronder de gegevens in.

B.

Gegevens van alle uiteindelijke belanghebbenden met een belang van 25% of meer.

Naam + Voornaam

Volledig adres

Geboortedatum

1
2
3
4

C.

De organisatie zal Meewind zo spoedig mogelijk in kennis stellen in geval van:

I.
II.

Wijziging in wie uiteindelijke belanghebbenden zijn
Uitgifte van nieuwe aandelen

D.

Ondertekening organisatie
(te ondertekenen door haar tegenover Meewind handelende bestuurder(s)).
Naam + Voornaam

1

2

Datum

Plaats

Handtekening

Percentage
direct belang

Percentage
indirect belang

Toelichting op UBO Verklaring
Voor wie relevant?
De UBO-verklaring is nodig wanneer u bij Meewind een zakelijke beleggingsrekening opent voor een
rechtspersoon zoals een B.V. of een stichting.
Er zijn twee uitzonderingen: wanneer uw bedrijf een eenmanszaak of beursgenoteerde vennootschap is,
hoeft u de UBO-verklaring niet in te vullen.

Wat is het?
De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel Uiteindelijk Belanghebbende. Een Uiteindelijk
Belanghebbende is een natuurlijk persoon die 25% of meer van het vermogen en / of de stemrechten bezit
van de organisatie die een Meewind beleggingsrekening wil openen.

Waarom nodig?
Als rechtspersonen een beleggingsrekening willen openen bij Meewind, zijn we verplicht na te gaan wie
de Uiteindelijk Belanghebbenden zijn en deze gegevens in onze administratie vast te leggen.
Deze verplichting staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die
van toepassing is op alle financiële instellingen in Europa.

Opsturen
De ingevulde en ondertekende UBO-verklaring uploadt u, samen met de overige documenten voor het
openen van uw zakelijke Meewind beleggingsrekening, in mijn.meewind.nl of stuurt u per post naar Bewaarder
Meewind, antwoordnummer 11526, 1000 RA Amsterdam of per e-mail naar meewind@sgggroup.com

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via 088 - 633 94 63
of info@meewind.nl.

