
 
KILÉPŐ NYILATKOZAT 

(minta – az Átvevő Társaság részvényesei részére) 
 
Alulírott, (*) (székhelye: [*] cégjegyzékszáma: [*] / anyja neve, lakcíme: [*],), mint az MKB Bank Nyrt. 
(székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 
Cg.01-10- 040952 cégjegyzékszámon) („Átvevő Társaság”) részvényese („Részvényes”) az alábbi 
nyilatkozatot teszi: 
 
A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 
9. G. ép., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-10-140275 
cégjegyzékszámon), mint Beolvadó Társaság és az Átvevő Társaság tervezett egyesülése során a Részvényes 
nem kíván az Átvevő Társaság, mint jogutód társaság tagjává válni.  
 
A Részvényes jelen nyilatkozatához 1. számú mellékletként csatolja az egyesülés alapját képező egyesülési 
szerződés 6.2. pontja szerinti zárolási igazolást és 2. számú mellékletként az egyesülés alapját képező 
egyesülési szerződés 6.4. pontja szerinti transzferálási megbízást. 
 
A Részvényes ezúton kéri az Átvevő Társaságot, hogy a fenti egyesülés (beolvadás) hatályosulását követő 
60 napon belül utalja át a részére az Átvevő Társaság vagyonából a Részvényest megillető vagyonhányad 
pénzbeli értékét a Részvényes [*] Banknál vezetett, [*] számú pénzforgalmi számlájára. · 
 
Részvényes Átvevő Társaságban tulajdonolt részvényei: 
 

a) részvényfajta: törzsrészvény 
b) darabszám: [*] 
c) névérték 1.000,- Ft. 

 
Kelt: Budapest, [*] 
 

____________________________ 
[Részvényes neve]  

Képviseli: [*] 
 
1. számú melléklet: zárolási igazolás 
2. számú melléklet: transzferálási megbízás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
KILÉPŐ NYILATKOZAT 

(minta – a Beolvadó Társaság részvényesei részére) 
 
Alulírott, (*) (székhelye: [*], cégjegyzékszáma: [*]), mint a Takarékbank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép., Magyarország; 
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-10-140275 cégjegyzékszámon) („Beolvadó 
Társaság”) részvényese („Részvényes”) az alábbi nyilatkozatot teszi: 
 
A Beolvadó Társaság és az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., Magyarország; 
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10- 040952 cégjegyzékszámon), mint Átvevő 
Társaság tervezett egyesülése során a Részvényes nem kíván az Átvevő Társaság, mint jogutód társaság 
tagjává válni.  
 
A Részvényes jelen nyilatkozatához 1. számú mellékletként csatolja az egyesülés alapját képező egyesülési 
szerződés 6.2. pontja szerinti zárolási igazolást és 2. számú mellékletként az egyesülés alapját képező 
egyesülési szerződés 6.4. pontja szerinti transzferálási megbízást. 
 
A Részvényes ezúton kéri a Beolvadó Társaságot, hogy a fenti egyesülés (beolvadás) hatályosulását követő 
60 napon belül utalja át a részére a Beolvadó Társaság vagyonából a Részvényest megillető vagyonhányad 
pénzbeli értékét a Részvényes [*] Banknál vezetett, [*] számú pénzforgalmi számlájára. · 
 
Részvényes Átvevő Társaságban tulajdonolt részvényei: 
 

a) részvényfajta: törzsrészvény 
b) darabszám: [*] 
c) névérték 1.000,- Ft. 

 
Kelt: Budapest, [*] 
 

____________________________ 
[Részvényes neve]  

Képviseli: [*] 
 
1. számú melléklet: zárolási igazolás 
2. számú melléklet: transzferálási megbízás 
  



 


