
INSCHRIJFFORMULIER 
M.S. ENERGY OPPORTUNITY OBLIGATIES 
 
DE ONDERGETEKENDE: 
Naam vennootschap 
(indien van toepassing) _____________________________________________________________________ 
Naam en 
alle voorletters  _____________________________________________________________ m / v* 
 
Straatnaam   _________________________________________________ Nummer ____________ 
 
Postcode   _______________ Woonplaats ___________________________________________ 
 
Telefoon privé  ____________________________ Telefoon mobiel ___________________________ 
 
Emailadres  _____________________________________________________________________ 
 
Legitimatiebewijs  paspoort / rijbewijs / identiteitskaart*, geldig tot ____________________________________ 
*doorstrepen wat niet van toepassing is 
 
Verklaart en bevestigt jegens Energy Shipping BV en m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV, deze vennootschap 
hierna te noemen ‘de vennootschap’ of ‘de initiatiefnemer’ en Stichting Obligatiehouders Energy Shipping 
Obligaties I het volgende: 
 
1. de ondergetekende verklaart ter zake van de door initiatiefnemer uit te brengen obligatielening maximaal groot 
een miljoen zeshonderd duizend euro (€ 1.600.000,00) zorgvuldig kennis genomen te hebben van, bekend te zijn 
met, akkoord te gaan met en zich gebonden te achten aan de inhoud van: 

• de concept akte van obligatielening die in het prospectus is opgenomen; 

• het bijbehorende prospectus opgesteld door de initiatiefnemer; 
welke obligatielening rechtstreeks verband houdt met de financiering van het m.s. Energy, hierna te noemen ‘het 
schip’; 
2. de ondergetekende verklaart door de ondertekening van dit inschrijfformulier dat de initiatiefnemer hem/haar op 
passende wijze de informatie heeft verstrekt die nodig is voor een adequate beoordeling van de voorwaarden en 
bedingen van de obligatielening en dat hij/ zij zich van de daaraan voor hem/haar voortvloeiende risico’s bewust 
is en deze aanvaardt; 
3. de ondergetekende geeft hierbij onherroepelijk aan deel te willen nemen in de obligatielening voor  

                                                                          obligaties (s.v.p. aantal invullen), elk nominaal groot vijfentwintig 

duizend euro (€ 25.000,00), derhalve een totaal bedrag groot                                                                            euro 

(s.v.p. totaal bedrag in cijfers invullen); 

4. de ondergetekende is zich ervan bewust en accepteert dat de initiatiefnemer kan besluiten (een deel van) de 
obligatie(s) waarvoor de ondergetekende wenst deel te nemen NIET aan ondergetekende te gunnen wegens 
overschrijding van het totaal aantal obligaties dat beschikbaar is in verhouding tot het aantal obligaties waarvoor 
gegadigden wensen deel te nemen OF indien niet tenminste zoveel obligaties worden geplaatst dat de 
vennootschap het schip kan financieren, zulks uitsluitend ter beoordeling van de beherend vennoot van de 
vennootschap; 
5. de ondergetekende is zich ervan bewust dat door de gunning de overeenkomst tot stand komt zoals verwoord 
in de sub 1 aangeduide Conceptakte van obligatielening, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen 
voor ondergetekende, waaronder de stortingsverplichting van het nominale bedrag van de obligatie(s). 
6. de ondergetekende wenst de bedragen welke op grond van de obligatie door de initiatiefnemer aan hem/haar 

verschuldigd zijn te ontvangen op bankrekeningnummer 

(s.v.p. uw IBAN (International Bank Account Number) invullen) bij de  

                                                                                     (s.v.p. uw bank invullen), ten name van ondergetekende; 

7. de ondergetekende kan jegens de initiatiefnemer geen rechten ontlenen aan het onderhavige formulier indien 
de obligatie(s) niet aan hem/haar worden gegund; 
8. de ondergetekende verklaart ermee in te stemmen dat Stichting Obligatiehouders Energy Shipping Obligaties I, 
gevestigd te Harlingen, feitelijk adres Korte Lijnbaan 25 te Harlingen, de zekerheidsrechten in verband met de 
voormelde obligatielening zal houden, beheren en indien noodzakelijk uitwinnen; 
9. de ondergetekende verleent hierbij een onherroepelijke volmacht, met het recht tot substitutie, aan de 
voornoemde stichting: Stichting Obligatiehouders Energy Shipping Obligaties I, om voor en namens 
ondergetekende alle documenten en akten te ondertekenen en alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of 
nuttig of wenselijk mochten blijken om hetgeen in artikel 8 van het inschrijfformulier is bepaald te effectueren, een 
en ander met inachtneming van hetgeen in het prospectus en in dit inschrijfformulier is bepaald; 
10. de ondergetekende verleent hierbij een onherroepelijke volmacht en last met privatieve werking aan de 
voornoemde stichting: Stichting Obligatiehouders Energy Shipping Obligaties I (deze stichting hierna te noemen 



‘de stichting’), en/of de voor de stichting als trustee in de plaats tredende perso(o)n(en) om, met de macht van 
substitutie, namens de ondergetekende: 

a. uitvoering te geven aan besluiten van de algemene vergadering van obligatiehouders als bedoeld in 
artikel 10 van de statuten van de stichting; 
b. de rechten en belangen van de obligatiehouders uit hoofde van deze voorwaarden uit te oefenen, 
jegens de vennootschap en jegens derden; 
c. in dat verband rechtshandelingen te verrichten; en 
d. verder al datgene te doen of na te laten wat, in het licht van het bepaalde in de artikelen 14 tot en met 
16 van de obligatielening noodzakelijk, nuttig of wenselijk is. 

De ondergetekende vrijwaart de stichting of de voor de stichting als trustee in de plaats tredende perso(o)n(en) 
voor iedere aansprakelijkheid die uit de uitoefening van de verleende last en volmacht voor de stichting of de voor 
de stichting als trustee in de plaats tredende perso(o)n(en) mocht voortvloeien, uitgezonderd aansprakelijkheden 
die opkomen vanwege grove schuld of opzet van de trustee, een en ander als bedoeld in artikel 14 van de 
obligatielening. 
11. de ondergetekende geeft hierbij onherroepelijk volmacht aan de initiatiefnemer om, na gunning, namens 
ondergetekende alle formaliteiten te vervullen die benodigd zijn voor het effectueren en administreren van de 
obligatie(s), waaronder begrepen het op ondergeschikte punten wijzigen van de conceptakte van obligatielening 
welke inhoud en de strekking van de akte niet op ingrijpende wijze aantasten, strekkende deze volmacht tot de 
ondertekening van de akte van obligatielening en terzake daarvan al hetgeen meer te doen wat de 
gevolmachtigde terzake nodig of wenselijk voorkomt. 
12. de ondertekende geeft hierbij onherroepelijk volmacht, met het recht van substitutie, aan de initiatiefnemer 
alsmede aan iedere medewerker om namens de ondergetekende: een opdracht te verstrekken aan de Stichting 
Obligatiehouders Energy Shipping Obligaties I, welke opdracht (ondermeer) behelst: de uitoefening en 
behartiging van de rechten en belangen van de obligatiehouders tegenover de vennootschap terzake van 
voormelde obligatielening in het algemeen en met betrekking tot het recht van hypotheek, de vertegenwoordiging 
van de gezamenlijke obligatiehouders zowel in als buiten rechte, alsmede de uitvoering van besluiten van de 
algemene vergadering der obligatiehouders. De voormelde stichting wordt hierbij het recht en de verplichting 
gegeven om het nemen van een hypothecaire inschrijving op het m.s. Energy van de vennootschap ten name van 
de stichting tot zekerheid voor al hetgeen de vennootschap verschuldigd is aan de stichting terzake van de 
parallelle vordering als bedoeld in de concept akte van obligatielening , te wier behoeve aan de stichting de 
(grosse van) voormelde akte van hypotheekstelling zal worden uitgereikt. De stichting is bevoegd en zal zich 
verbinden jegens de obligatiehouders tot het geven van toestemming tot doorhaling van de voormelde 
hypothecaire inschrijving zodra de vennootschap al hetgeen zij ter zake van de parallelle 
vordering voor de hoofdsom, rente of anderszins verschuldigd is, volledig zal hebben voldaan. 
13. de ondergetekende verklaart door ondertekening van dit formulier zich aan te melden als deelnemer van de 
vergadering van obligatiehouders van de Stichting Obligatiehouders Energy Shipping Obligaties I. 
 
 
Getekend te                    op  
 
 
Handtekening  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U dient het gehele deelnamebedrag uiterlijk vijf dagen nadat u dit inschrijfformulier ondertekend heeft te storten 
op rekeningnummer NL32INGB0007934529 (ING Bank) ten name van m.s. Energy Scheepvaartbedrijf CV te 
Harlingen onder vermelding van: m.s. Energy Opportunity Obligatielening, uw naam en uw woonplaats. De op de 
obligaties gegeven rente van 5% gaat lopen op het moment dat obligatiehouders hun deelnamebedrag 
overgeboekt hebben en wordt aan het einde van elk kwartaal uitbetaald. 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt dit formulier na ondertekening aan ons retourneren via het volgende antwoordnummer (postzegel is niet 
nodig): JR Ship Investments, Antwoordnummer 7203, 8860 VA Harlingen 
A.u.b. het origineel van dit inschrijfformulier versturen samen met een kopie van een (in augustus 2019 nog) 
geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Europese identiteitskaart) alsmede bij deelname door een 
vennootschap een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel. 


