Model van de overeenkomst betreffende de aankoop en toekenning van certificaten van aandelen

Aankoop en toekenning certificaten
Overeenkomstnummer: @
Partijen
1. @ <naam>, @ <adres>, @ <postcode> @, @ <woonplaats>, hierna te noemen: de certificaathouder;
2. de statutair te Rotterdam gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Convectron Natural
Fusion, vestigingsadres 2e Korte Baanstraat 3 bis A, 3581BZ Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 2448.2164, 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 met overeenkomstige nummering,
verder te noemen de aandelen, in de naamloze vennootschap: Convectron Natural Fusion N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, vestigingsadres 2e Korte Baanstraat 3 bis A, 3581BZ Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 2448.2448, 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 voor @ <datum overeenkomst plus één maand>. Aan de stichting behoren de aandelen toe. De aankoop en toekenning geschieden met inachtneming van het bepaalde in het emissieprospectus van de stichting van
21 juni 2010. De certificaathouder verklaart met de inhoud daarvan bekend te zijn, met name met het
hoofdstuk "Risk factors".
3. Storting, kwijting
De stichting verleent de certificaathouder kwijting, indien het verschuldigde bedrag, in totaal groot
€ @, op de bankrekening van de stichting is bijgeschreven.
4. Administratievoorwaarden
De certificaten worden toegekend onder toepassing van het bepaalde in de administratievoorwaarden,
vastgelegd in een op vier januari tweeduizend en tien (4 januari 2010) voor Mr K.H.J. Flink, notaris te
Utrecht, verleden akte, hierna te noemen: de administratievoorwaarden. De administratievoorwaarden
worden geacht woordelijk in deze akte van overeenkomst te zijn opgenomen en daarvan deel uit te
maken. De certificaathouder verklaart met de inhoud daarvan 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.
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6. Blokkeringsregeling
De certificaten zijn vrij overdraagbaar; de statuten van de vennootschap en de administratievoorwaarden bevatten geen blokkeringsregeling. Per overdracht worden twintig euro (€ 20,00) administratiekosten in rekening gebracht.

7. Afstand ontbinding; rechtskeuze
Partijen doen, uitgezonderd in geval van niet-nakoming van de betalingstermijn, afstand van het recht
om deze overeenkomst te ontbinden. Op deze overeenkomst en de uitvoering daarvan is Nederlands
recht van toepassing. Alle geschillen zullen (in eerste aanleg) worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter(s) van de rechtbank te Rotterdam.

Aldus overeengekomen op @ <datum> @ <tijd>.

@ <certificaathouder>
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