ELADÁSI BIZOMÁNYOSI MEGBÍZÁS
Alulírott
Név, cégnév: ..................................................................................................................
Lakcím, székhely: ..........................................................................................................
Adóazonosító jel / adószám: ..........................................................................................
Összevont értékpapírszámla és ügyfélszámla számla: ..................................................
mint Ügyfél
az alábbi bizományosi megbízást adja az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056
Budapest, Váci u. 38. cégnyilvántartás helye és száma: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága, Cg.: 01-10-040952, KSH szám: 10011922-6419-114-01, a befektetési
szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyének száma: III/41.005-3/2001,
a Budapesti Értéktőzsde Tagja), mint Bank részére.
1. Hivatkozással a Magyar Telekom Nyrt. (továbbiakban: Társaság) 2020. június 12én kelt Befektetői közleményében (továbbiakban: Befektetői közlemény) foglaltakra,
Ügyfél megbízza a Bankot, hogy a Bank bizományosként eljárva eladási
ellenajánlatot tegyen a Társaság által meghirdetett részvény-visszavásárlási aukció
(továbbiakban: Aukció) keretében.
1.1.

Eladási megbízás tárgya:
Értékpapír neve:

Magyar Telekom törzsrészvény

ISIN kódja:

HU0000073507

Alapcímlete:

100 Ft

A továbbiakban: Részvény
1.2. Aukcióban felajánlott Részvény darabszáma és eladási ellenajánlati ára:
Felajánlott
Részvény
darabszáma

Eladási ellenajánlati
ár/darab (HUF)
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Az Aukcióban felajánlott Részvények darabszáma együttesen nem lehet több az
Ügyfél Banknál vezetett összevont értékpapírszámláján az ügyletkötés napján (1.3.
pont) 10:00 órakor nyilvántartott Részvények darabszámánál.
1.3. Aukció ügyletkötésének napja: 2020. június 25.
1.4. Aukció elszámolásának napja: 2020. június 29.
1.5. Bankot megillető megbízási díj: a Társaság által az Aukcióban visszavásárolt
Részvények eladási ellenajánlati árának 1%-a.
2. Az Ügyfél jelen Megbízás aláírásával hozzájárul, hogy a Bank
2.1. a jelen Megbízás teljesítéséhez az 1.2. pont szerinti Részvény darabszámot az
Ügyfél Banknál vezetett összevont értékpapírszámláján a jelen Megbízás Bankhoz
történő megérkezésének napjától az Aukció eredményének elszámolásának napjáig
(1.4.) zárolja,
2.2. a Társaság által az Aukció keretében visszavásárolt Részvények
darabszámával az Ügyfél Banknál vezetett összevont értékpapírszámláját az Aukció
eredményének elszámolásának napján (1.4.) megterhelje,
2.3. a Társaság által az Aukció keretében visszavásárolt Részvények ellenértékét
az Aukció eredményének elszámolásának napján (1.4.) az Ügyfél Banknál vezetett
ügyfélszámláján jóváírja, illetve az 1.5. pont szerinti megbízási díjjal a hivatkozott
ügyfélszámlát megterhelje.
3. A Bank az Aukcióban történő részvételhez zárolt, de a Társaság által az Aukció
keretében nem visszavásárolt Részvények zárolását az Aukció elszámolásának
napján (1.4.) szünteti meg.
4. Ha az Aukció ügyletkötésének napján (1.3.) 10:00 órakor nem áll rendelkezésre
teljes egészében az Ügyfél Banknál vezetett összevont értékpapírszámláján az 1.2.
pont szerint Részvény darabszám, jelen Megbízás hatályát veszti, melyről a Bank
előzetesen nem köteles az Ügyfelet tájékoztatni. A Bank a jelen Megbízás
részteljesítését nem vállalja.
5. Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Megbízás benyújtása előtt a Befektetői
közleményben
foglaltakat
megismerte,
az
Aukció
természetével,
a
kötelezettségvállalással és a teljesítéssel kapcsolatos minden lényeges kérdést érintő
tájékoztatást - ideértve a jelen Megbízáshoz kapcsolódó díjakról és költségekről,
valamint a Bank által levonandó vagy elszámolandó adókról szóló tájékoztatást is - a
jelen Megbízás megadását megelőzően megismert, megértett és tudomásul vett, a
jelen Megbízást ennek figyelembe vételével adja meg a Banknak.
6. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen Megbízás adatainak helyes megadásáért
felelősséggel tartozik. A Bank a jelen Megbízásnak a Befektetői közleményben
foglaltakkal való összhangját kizárólag abból a szempontból vizsgálja, hogy az Aukció
ügyletkötésének napján (1.3.) 10.00-kor az Ügyfél Banknál vezetett összevont
értékpapírszámláján rendelkezésre áll-e teljes egészében az 1.2. pont szerinti fedezet.
A fedezetbiztosítás tekintetében a Bank a jelen Megbízás 4. pontja szerint jár el.
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7. A jelen Megbízásban nem szabályozott kérdésekben a Bank Befektetési
szolgáltatási tevékenység végzéséről és a kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról szóló
Üzletszabályzatának rendelkezéseit, valamint a Bankszámlák vezetéséről, a
betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatának
mindazon rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyekre az előbbi üzletszabályzat
kifejezetten hivatkozik. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank hivatkozott Üzletszabályzatait,
valamint a MIFID terméktájékoztatót átvette, tartalmukat a jelen Megbízás megadását
megelőzően megismerte, és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri
el.
Kelt: Budapest,2020. június ………

.........................................................
Ügyfél
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