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Als VEB-leden of VEB-partners van mening zijn dat ze binnen het bereik van deze regeling vallen, kunnen ze 

uiterlijk  30 mei 2021 een e-mail sturen naar ir@fugro.com met onderstaand ingevuld formulier. 

 

Let op: om in aanmerking te komen dient de belegger een bewijs van het VEB-lidmaatschap per 15 oktober 

2020 op te nemen, alsmede een bewijs van de kooporder van aandelen op Euronext tussen 12.46 en 15.05 op 15 

oktober 2020 en de verkoop van deze aandelen op Euronext na 15.05 op 15 oktober 2020 maar vóór 20 oktober 

2020.  

 

Gelieve de bewijsstukken samen met het hieronder opgenomen formulier op te sturen.  

 

 Vereiste informatie 

Voor- en achternaam:  

Adres:  

Telefoonnummer:  

E-mail adres:   

Bankrekeningnummer (incl. IBAN):  

Fugro certificaten gekocht op 

Euronext op 15 oktober 2020 tussen 

12.46 en 15.05 (Nederlandse tijd) 

Aantal: 

Prijs (EUR): 

Let op: bewijsstuk meesturen van het bovenstaande 

Fugro certificaten verkocht op 

Euronext tussen 15 oktober 15.05 en 

vóór 20 oktober 2020 (Nederlandse 

tijd) 

Aantal: 

Prijs (EUR):Let op: bewijsstuk meesturen van het bovenstaande 

VEB-lidmaatschap/partnership 

nummer 

Nr: 

Let op: bewijsstuk meesturen van uw lidmaatschap van de VEB op 15 

oktober 2020 

Door ondertekening van dit formulier verklaar ik dat, onder de voorwaarde van betaling van het verschil in 

koopprijs van de door mij gekochte Fugro certificaten op Euronext op 15 oktober 2020 tussen 12.46 en 15.05 

CET en de lagere verkoopprijs van deze door mij verkochte Fugro certificaten op Euronext tussen 15 oktober 

15.05 CET en vóór 20 oktober 2020, ik Fugro N.V. finale kwijting verleen voor het handelen van Fugro N.V. in 

verband met de informatieverstrekking op 15 oktober 2020 ter zake van de herfinanciering en ter zake niets 

meer van Fugro N.V. te vorderen te hebben. Ik heb ervan kennis genomen dat Fugro N.V. mij hiermee tegemoet 

komt zonder enige aansprakelijkheid in dit verband te erkennen. 

 

 

 

___________________________ 

(handtekening) 

Datum: 

Plaats: 
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