ELFOGADÓ NYILATKOZAT
A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhelye: 7621 Pécs, Irgalmasok utca 5.)
valamennyi Részvényére ___________________ forint Ajánlati Ár ellenében
KONZUM PE MAGÁNTŐKEALAP nyilvános vételi ajánlatának elfogadására.
Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlat elfogadása csak akkor tekinthető érvényesnek,
ha a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt számú Részvényt az Elfogadó Nyilatkozat leadását
megelőzően az Ajánlatban foglaltak szerint a Lebonyolító KELER Zrt-nél vezetett 0070/000018 számú
értékpapír számlájára transzferáltatja, illetve mindenben megfelel az egyéb, jelen Ajánlatban előírt
érvényességi feltételnek.
1.

Az Elfogadó Részvényes adatai

Név:
Születéskori név:
Állampolgársága:
Cím / székhely:
Telefonszám:
Adóazonosító jel / adószám:
Személyigazolvány / útlevél
szám és kiállító hatóság
/ cégjegyzékszám:
Anyja leánykori neve:
Születési hely / ország és idő:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Kérjük, HÚZZA ALÁ, hogy az Ajánlati Ár megfizetését mely magyar számlára történő átutalással kívánja
és adja meg a választott számla adatait.
1.) Az Ajánlati Ár átutalását a saját bankszámlámra kérem (kivéve NYESZ és TBSZ számla esetén):
A Részvényes bankszámlaszáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
2.) Az Ajánlati Ár átutalását az értékpapírszámla-vezetőm által vezetett ügyfélszámlára kérem (kivéve
NYESZ és TBSZ számla esetén):
Az értékpapír számlavezető neve: __________________________________________
Az értékpapír számlavezető címe: __________________________________________
Az értékpapír számlavezető bankszámlaszáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
A Részvényes ügyfélszámla száma: __________________________________________
A Részvényes értékpapír-számlájának száma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
NYESZ vagy TBSZ számla esetén a transzfert indító, 5. számú mellékletet kitöltő befektetési szolgáltató
által megadott pénzszámlára történik az Ajánlati Ár utalása.
2.

A Részvények

A Részvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan elfogadom az Ajánlatot:
__________ darab, azaz betűvel kiírva: ____________________________________________ darab.
3.

Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

__*
Magyarország
__*
Más. Kérjük határozza meg az országot: __________________
__*
Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából a fent
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meghatározott országban rendelkezem adójogi illetőséggel. Az egyezmény előírásai szerint a Részvények
értékesítésével összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetőségem szerinti országban
adóztatható. Az adóilletőség igazolás eredeti példányát jelen Elfogadó Nyilatkozathoz mellékeltem.
4.

Az Elfogadó Részvényes kötelezettségvállalásai

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felelősséget vállalok az Elfogadó Nyilatkozatban és mellékleteiben tett
nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért, valamint a csatolt dokumentumok valódiságáért.
Tudomásul veszem, hogy az Ajánlati Ár banki átutalással, magyar forintban kerül kifizetésre.
Ezennel kijelentem, hogy az Ajánlat általam történő átvétele és elfogadása tekintetében teljes mértékben
megfelelek a rám vonatkozó jogrendszer követelményeinek, beleértve az esetlegesen szükséges engedélyek
és jóváhagyások beszerzését, a közlemények közzétételét és az illetékek, valamint egyéb kötelezettségek
megfizetését.
Elfogadom, hogy
(i)
(ii)

(iii)

az elfogadás érvényességének részletes feltételeit az Ajánlat tartalmazza, melyet mindenre
kiterjedően megismertem;
az Ajánlatban foglaltakkal összhangban a Kitöltési Útmutató szerint kitöltött Elfogadó
Nyilatkozat kötelező erejű Részvény Adásvételi Szerződést hoz létre köztem és az
Ajánlattevő között, és
az Elfogadó Nyilatkozat nem vonható vissza.

Ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Részvényeket a Lebonyolító
értékpapírszámlán nyilvántartsa.
Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó. Alávetem magam annak, hogy a Tpt. 376. §
szerinti Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság az Ajánlattal, illetve az Elfogadó Nyilatkozattal
kapcsolatos bármely vitában kizárólagosan és végérvényesen döntsön a saját eljárási rendjének
megfelelően.
5.

Aláírás

Dátum: ________________________

Aláírás: ________________________

Helység: ________________________
Aláíró(k) neve, tisztsége nyomtatott betűkkel kiírva:

________________________

Aláíró(k) címe nyomtatott betűkkel kiírva:

________________________

__*
__*

személyesen jár el (vagy jogi személy cégaláírásra jogosult képviselőjeként)
meghatalmazott

*Kérjük jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet!

1. Tanú aláírása:
Neve:
Címe:

________________
________________
________________

2. Tanú aláírása:
Neve:
Címe:

________________
________________
________________
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6.

Mellékletek

___* teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba foglalt (külföldi keltezés esetén közjegyző előtt aláírt
és apostille-lal vagy konzuli felülhitelesítéssel ellátott) meghatalmazás, ha a Részvényes nem személyesen
jár el, valamint idegen nyelvű meghatalmazás esetén ennek hiteles magyar fordítása;
___* igazolás arról, hogy a Részvények átutalásra és jóváírásra kerültek a Lebonyolító KELER Zrt-nél
vezetett 0070/000018 számlájára;
___* amennyiben a Részvényes a magyar adójogi szabályok szerint nem minősül belföldi
adóilletőségűnek: illetőségigazolás eredeti példánya, valamint amennyiben a Részvényes illetősége szerinti
országgal kötött kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van nyilatkozat
(eredeti példányban) arról, hogy a Részvényes a kifizetés tekintetében haszonhúzónak minősül-e, és ezek
hiteles magyar nyelvű fordítása;
___* belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transzferálását végző befektetési
szolgáltató által kiállított, V. számú mellékletnek megfelelő igazolás a Részvények megszerzésére fordított
értékről, valamint a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NYESZ vagy TBSZ
státuszáról;
___* az Ajánlatot elfogadó nem természetes személy Részvényes esetén a képviselt szervezet
jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okirat (30 (harminc) napnál nem régebbi
cégkivonat) és a képviselők aláírási mintája;

*Kérjük jelölje meg X jellel az Ön esetében csatolandó mellékleteket!
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