Wavin N.V.
t.a.v. Legal Department, mr. W. Hinkel
Postbus 173
8000 AD Zwolle
<<Mail ID>>
<<Name>>
<<Address>>
<<City>><<State>><<Zip>>
<<Foreign Country>

[Den Haag], <<Date>>

Relatienummer: << relationshipnumer>>

Betreft: Wavin-Claimformulier

Geachte Wavin-belegger,
Voor u ligt het Wavin-Claimformulier. Als lid van de VEB heeft u mogelijk recht op compensatie.

De VEB bereikte op 1 juni 2016 een akkoord met Wavin N.V. over compensatie van gedupeerde Wavin-beleggers.
Compensatie is voorbehouden aan beleggers die op 1 juni 2016 lid van de VEB waren en op 5 mei 2009 voor 13.06 uur
aandelen Wavin hebben verkocht.

Bij het afwikkelingsproces werkt de VEB samen met Wavin. Wavin zal zelf de ingediende claims beoordelen op
geldigheid en volledigheid. Er wordt dus geen professionele claims administrator ingehuurd. De VEB zal het
afwikkelingsproces monitoren en bij discussiepunten over de beoordeling van ingediende claims in overlegtreden met
Wavin om te komen tot een redelijke oplossing.

Het Wavin-Claimformulier bevat alle informatie die nodig is om een claim in te dienen. U dient zelf enkele
bewijsstukken toe te voegen. Houdt u er rekening mee dat uw claim voor 1 december 2016 ontvangen moet zijn door
Wavin. U kunt uw claim per post indienen bij Wavin N.V. of per e-mail via wolf.hinkel@wavin.com. Indien u vragen
heeft kunt ook gebruik maken van dit e-mailadres of contact opnemen met Wavin via telefoonnummer +31 38 4294340.
Bezoek de website www.veb.net/wavin voor meer informatie.

Wij danken u voor uw steun in onze strijd voor compensatie en wensen u veel succes bij het indienen van uw claim.

Ook in de toekomst blijven wij u graag terzijde staan.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Effectenbezitters

Uw claim indienen in vier stappen
Om in aanmerking te komen voor compensatie uit de
Wavin-Schikking dient u tijdig uw claim in te dienen.

Wat moet u doen?
1. Neem het claimformulier zorgvuldig door
2. Vul het claimformulier nauwkeurig in en sluit de
gevraagde bewijsstukken bij. Houdt u er rekening
mee dat uw claim voor 1 december 2016 ontvangen
moet zijn door Wavin.
3. Heeft u alles ingevuld en alle bewijsstukken
compleet? U kunt uw claim digitaal verzenden aan
wolf.hinkel@wavin.com. U kunt uw claim ook per
post verzenden aan Wavin N.V., Postbus 173, 8000
AD Zwolle, Nederland. Vergeet niet de enveloppe
voldoende te frankeren.
4. Op de website www.veb.net/wavin vindt u meer
informatie over de schikking. Indien u een geldige
claim heeft ingediend ontvang u binnen 10 weken
bericht over de uitbetaling van de compensatie.

WAVIN N.V.
t.a.v. Legal Department, mr. W.
Hinkel
Postbus 173,
8000AD Zwolle, NEDERLAND

If you have not sufficiently mastered the Dutch
language, you may request that Wavin assist you with
filling out this form. You can find the relevant contact
information on page 6.

NEEM DE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR
VOORDAT U DIT FORMULIER INVULT.
Stuur voor elke effectenrekening een apart
claimformulier in.
Om voor compensatie in aanmerking te komen, dient u
dit claimformulier in te vullen, te ondertekenen en ervoor
te zorgen dat het voor 1 december 2016 is verzonden aan
Wavin. U stuurt het naar:
WAVIN N.V.
t.a.v. Legal Department, mr. W. Hinkel, Postbus 173, 8000
AD Zwolle, NEDERLAND Of per e-mail naar
wolf.hinkel@wavin.com
Vult u het formulier in met een blauwe of zwarte pen.

WAVIN-SCHIKKING
CLAIMFORMULIER
DEEL I: GEGEVENS CLAIMANT
Achternaam claimant

Voornaam claimant

Achternaam gezamenlijk eigenaar (indien van toepassing)

Voornaam gezamenlijk eigenaar (indien van toepassing)

Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Postadres (straatnaam, huisnummer, postbus, toren, verdieping e.d.)
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum DD/MM/JJ
/

Land

VEB-lidnummer

Hier aankruisen indien u een gemeenschappelijk
vermogen heeft

/

Echtgeno(o)t(e)

E-mailadres
Telefoonnummer (incl. landcode) (overdag)

Mobiele nummer (‘s avonds)

Bankrekening-/effectenrekeningnummer Wavin-transacties

Hier aankruisen indien u extra formulieren instuurt voor andere rekeningen
Identiteit claimant (één aankruisen)
Particulier

(Pensioen-)B.V.

Geërfd van:
Overige:

CLAIMFORMULIER WAVIN-SCHIKKING – Pagina 1 van 5

Kind

Overige

DEEL II: GEGEVENS VOOR UITBETALING COMPENSATIE
GEGEVENS BANKREKENING
Naam bank (b.v. RABOBANK)
Achternaam rekeninghouder

Voornaam rekeninghouder

IBAN-nr. (b.v. GB12RABO12345678901234)

UITSLUITEND WANNEER U GEEN NEDERLANDSE BANKREKENING HEEFT
BIC - Bankidentificatiecode (b.v. RABOGB2U)

DEEL III: CONTACTGEGEVENS GEVOLMACHTIGDE
NB: Wanneer degene die het claimformulier invult en ondertekent de rechthebbende is (meestal dezelfde persoon
als degene die de aandelen heeft gekocht), dan hoeft deel III NIET te worden ingevuld. Ga in dat geval verder met
deel IV.
Indien de correspondentie met betrekking tot deze claim met iemand anders plaats dient te vinden dan met de claimant,
vult u hier de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van die persoon in. Voeg een bewijs van een
geldige volmacht toe.
DEGENE DIE DIT FORMULIER INVULT IS NIET DE CLAIMANT.
Uw achternaam

Uw voornaam

Uw relatie tot de claimant
Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

Functie bij dit bedrijf (indien van toepassing)

Uw postadres (straatnaam, huisnummer, postbus, toren, verdieping e.d.)

Postcode

Woonplaats

Land

E-mailadres
Telefoonnummer (incl. landcode) (overdag)

Mobiele nummer (‘s avonds)
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DEEL IV: TRANSACTIEOVERZICHT
BENT U VOOR 1 JUNI 2016 VEB-LID GEWORDEN?
Vermeld in dat geval elke mutatie in aandelen Wavin. Verkooptransacties moeten ter beurze zijn verricht, zoals op de
Amsterdamse beurs Euronext.
De datum van Verkoop is de “transactiedatum” – niet de datum van “afwikkeling” of “betaling”.
Kopieer deze pagina of voeg aparte pagina’s bij indien u meer ruimte nodig heeft; vermeld op alle extra bladen uw
naam en handtekening en geef aan hoeveel extra bladen u meestuurt. Aantal aandelen Wavin in bezit op 5 mei 2009
(bij opening van de beurs):

A. Verkopen van aandelen Wavin vanaf 5 mei 2009 opening van de beurs tot en met 5 mei 2009 voor 13.06 uur:

Datum aankoop
Op chronologische
volgorde DDMMJJ
en tijdstip van
transactie

Valuta:

Aantal aandelen

Totale aankoopprijs
Aankoopprijs per aandeel

EUR, etc.

(na aftrek provisie, belastingen
en kosten)

B.Onderhands overgedragen aandelen Wavin vanaf 5 mei 2009 opening van de beurs tot en met 5 mei 2009 voor
13.06 uur:
Bijschrijving op rekening
Datum
Op chronologische
Aantal aandelen

Afschrijving van rekening
Datum
Op chronologische
Aantal aandelen

volgorde DDMMJJ
en tijdstip van transactie

volgorde DDMMJJ
en tijdstip van transactie

U DIENT VOOR DEZE TRANSACTIES BEWIJSTUKKEN AAN TE LEVEREN. DAT DOET U DOOR HET
BIJVOEGEN VAN OVERZICHTEN VAN UW EFFECTENREKENING WAARUIT BLIJKT DAT U DEZE
TRANSACTIES DAADWERKELIJK HEBT VERRICHT OP 5 MEI 2009 TUSSEN OPENING BEURS EN 13.06U.

D. Aantal aangehouden Wavin-aandelen op 5 mei 2009 direct na 13.06uur:
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DEEL V – AFSTAND VAN RECHT EN VRIJWARING
Als Bijlage 1 is een afstands- en vrijwaringsverklaring opgenomen. U dient deze in te vullen, te ondertekenen en met het
claimformulier aan Wavin N.V. te zenden.
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Ondergetekende verklaart:




dit claimformulier ontvangen, gelezen en begrepen te hebben;
dat de deelnemer zijn toestemming geeft voor de verwerking van persoonsgegevens.
naar beste kennis en wetenschap dat dit claimformulier naar waarheid is ingevuld en dat alle aldus
verstrekte gegevens juist en volledig zijn.

Aldus op (DD/MM) _______/ _______ /2016 te (plaats) ______________________________________ ondertekend.
Deelnemer of Vertegenwoordiger

(Voorletters en volledige naam)

(Handtekening)

U dient bij dit claimformulier de volgende bijlagen mee te sturen:
1. Een goed leesbare kopie van het paspoort of ID-kaart (u kunt op de kopie het BSN met pen of stift onleesbaar
maken) van degene die ondertekend heeft, of in het geval dat de ondergetekende een rechtspersoon is:
a. een goed leesbare kopie van het uittreksel ter zake van de ondergetekende uit de Kamer van Koophandel,
waaruit de bevoegdheid blijkt van de ondertekenende persoon, en
b. een goed leesbare kopie van het paspoort of ID-kaart van de ondertekenende persoon.
2. Bewijs van transacties waarvoor deze claim wordt ingediend (bijvoorbeeld een door de
betreffende bank opgesteld transactie- of positieoverzicht) waaruit het volgende blijkt:
a.
het aantal aandelen Wavin dat u hield op 5 mei 2009 voorbeurs en 5 mei 2009 na 13.06uur.
b.
indien u voor 1 juni 2016 VEB-lid bent geworden, de tijdstippen van verkoop, het aantal verkochte aandelen
en de verkoopprijs, alsmede indien sprake is van onderhandse overdracht, het aantal onderhands
overgedragen aandelen en het tijdstip op 5 mei 2009 dat u de aandelen hebt overgedragen en tegen welke
prijs.
c.
3. Een getekende afstands- en vrijwaringsverklaring die als bijlage 1 is toegevoegd aan dit claimformulier.
4. Wanneer u als vertegenwoordiger namens een claimant claimt: documentatie waaruit blijkt dat u bevoegd bent
om de in dit claimformulier vermelde claim in te dienen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Wavin N.V.
Telefoon: +31 38 4294340
Website: www.veb.net/wavin
E-mail: wolf.hinkel@wavin.com
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Bijlage 1

Afstands- en Vrijwaringsverklaring

Afstands- en Vrijwaringsverklaring
Door ondertekening van dit claimformulier gaat ondergetekende akkoord met het hierna bepaalde omtrent afstand en
vrijwaring, almede met de overige hierna vermelde bepalingen:

1. Ik/wij bevestig(en) hierbij dat ik/wij aandelen Wavin N.V. (de “Aandelen”) heb(ben) verkocht op dinsdag 5
mei 2009 tussen 9.00 en 13.06 uur (de ”Relevante Periode”).
2. Ik/wij verkla(a)r(en) hierbij dat ik/wij bewijs heb(ben) bijgevoegd van al mijn/onze transacties in Aandelen,
die plaatsvonden in de Relevante Periode.
3. Ik/wij verkla(a)r(en) hierbij dat ik/wij kennis heb(ben) genomen van de hoofdlijnen van de
vaststellingsovereenkomst die op 1 juni 2016 tussen de Vereniging van Effectenbezitters (“VEB”) en Wavin
N.V. (“Wavin”) is gesloten (de ”Schikking”).
4. Ik/wij verkla(a)r(en) mij/ons akkoord met de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor enige
compensatie uit hoofde van de Schikking.
5. Ik/wij doe(n) volledig, definitief en onherroepelijk afstand van, en ik/wij verle(e)n(en) hierbij finale kwijting
ter zake van, alle (mogelijke) rechtsvorderingen die ik/wij heb(ben) op Wavin (inclusief, maar niet beperkt
tot iedere moeder- of dochtermaatschappij, rechtsopvolger, huidige of voormalige partner, werknemer,
bestuurder, commissaris, functionaris en adviseur van de genoemde partijen en iedere andere derde die in
opdracht van genoemde partijen werkzaamheden heeft verricht met betrekking tot Wavin (tezamen: de
“Gevrijwaarden”)) in verband met schade die op welke wijze dan ook verband houdt met de verkoop van de
Aandelen in de Relevante Periode.
6.

Ik/wij bevestig(en) geen (gerechtelijke) acties te hebben geïnitieerd of te zullen initiëren, daaraan deel te
nemen of te zullen ondersteunen, op welke wijze dan ook en tegen wie dan ook (inclusief, maar niet beperkt
tot, de Gevrijwaarden) en ik/wij bevestig(en) evenmin acties, gerechtelijk of anderszins, klachten, media
campagnes of verklaringen, waarin een of meer van de Gevrijwaarden word(t)(en) bekritiseerd, op welke
wijze of in welke vorm dan ook, van enige partij gericht tegen wie dan ook (inclusief de Gevrijwaarden) ter
zake van schade die op welke wijze dan ook verband houdt met de aan- en/of verkoop van de Aandelen te
hebben geïnitieerd of te zullen initiëren, daaraan deel te nemen of te zullen ondersteunen, op welke wijze dan
ook. Het bepaalde in dit artikel geldt als onherroepelijk derdenbeding ten gunste van Wavin en (ieder van) de
Gevrijwaarden. Zij kunnen zich hierop zelfstandig beroepen.

7. Ik/wij verkla(a)r(en) dat ik/wij me/ons op geen enkele wijze en in welke vorm dan ook in negatieve zin over
Wavin en/of de Gevrijwaarden zal/zullen uitlaten in het kader van de Schikking en (de aanleiding tot) de
totstandkoming hiervan, dit alles in de ruimste zin des woords.
8. Ik/wij begrijp(en) en wens(en) te bewerkstelligen dat ik/wij door het plaatsen van de handtekening(en)
hieronder instem(men) met deze Afstands- en vrijwaringsverklaring.

9. Ik/wij stem(men) ermee in om onderworpen te zijn aan onderzoek met betrekking tot de geldigheid en/of de
hoogte van de ingediende claim. Ik/wij geef/geven expliciet toestemming aan de VEB en/of Wavin om het
onder 2 bedoelde bewijs te laten verifiëren bij de bank/broker die dit aan mij/ons heeft verstrekt.
10. Ik/wij verkla(a)r(en) dat ik/wij geen eerdere claim heb(ben) ingediend voor enige transactie in de Relevante
Periode waarvan opgave is gedaan op dit claimformulier en dat niemand anders namens mij/ons een claim
heeft ingediend voor deze transacties.
11. Ik/wij verkla(a)r(en) uit hoofde van deze Afstands- en vrijwaringsverklaring of anderszins geen enkele
vordering, uit welken hoofde en op welke juridische grondslag dan ook jegens VEB te hebben en/of in rechte
aanhangig te zullen maken. Ik/wij vrijwa(a)r(en) de VEB volledig voor alle aansprakelijkheid, (geldelijke)
verplichtingen, claims, schades en kosten of overige gevolgen die door de VEB dan wel door de VEB
ingeschakelde derde(n) voortvloeiend uit en/of verband houdend met de onderhavige Afstands- en
vrijwaringverklaring geleden of verschuldigd worden.
12. Ik/wij stem(men) ermee in dat deze Afstands- en vrijwaringsverklaring en alle hieruit voortvloeiende en/of
mee verband houdende overeenkomsten en geschillen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot mogelijke
geschillen over de geldigheid van mijn claim, het bedrag of anderszins) en elke andere kwestie met betrekking
tot mijn mogelijke vordering onder de onderhavige schikking onderworpen is aan Nederlands recht en dat de
Arrondissementsrechtbank Amsterdam exclusief bevoegd is van een dergelijke zaak kennis te nemen.
15. Ik/wij verkla(a)r(en) dat niets ter zake de onderhavige finale kwijting enige actie of claim in de weg staat voor de VEB
en/of Wavin om de voorwaarden van de onderhavige Schikking jegens mij/ons af te dwingen.
16. Ik/wij verkla(a)r(en) hierbij dat ik/wij geen vordering (of enig deel daarvan) die ten gevolge van deze kwijting zal zijn
gekweten, vrijwillig of onvrijwillig heb(ben) overgedragen of gecedeerd of voornemens ben/zijn of zal over (te) dragen
of (te) cederen aan enige derde.
17. Ik/wij verkla(a)r(en) dat bij schending van enige verplichting uit deze Afstands- en vrijwaringsverklaring ik/wij niet
meer gerechtigd ben/zijn tot enige vergoeding uit de Schikking en dat voor zover ik/wij reeds enige vergoeding uit de
Schikking heb(ben) ontvangen, ik/wij op eerste verzoek van Wavin de ontvangen vergoeding (vermeerderd met de tot
dan verschuldigde wettelijke rente te rekenen vanaf het moment van ontvangst van de vergoeding) binnen 10 dagen aan
Wavin zal/zullen voldoen. Bij het uitblijven van een tijdige terugbetaling van de ontvangen vergoeding zal Wavin
gerechtigd zijn de door haar ter zake gemaakte werkelijke kosten in rekening te brengen aan mij/ons; en, zo nodig, de
terugbetaling van de ontvangen vergoeding vermeerderd met deze kosten in rechte te vorderen.

Ik verklaar/wij verklaren dit formulier ontvangen, gelezen en begrepen te hebben. Ik verklaar/wij verklaren naar beste
kennis en wetenschap dat dit claimformulier naar waarheid is ingevuld en dat alle aldus verstrekte gegevens juist en
volledig zijn.
Aldus op ………………………………… te ………………………………….. in tweevoud ondertekend.

Na(a)m(en):
………………………………………………
………………………………………………
(Volledige naam)
(Volledige naam)

………………………………………………

………………………………………………
(Handtekening)
(Handtekening)

