KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük Önt, amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és
az eredeti példánynak az Elfogadó Helyre való eljuttatásával jelezze. Az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlattal
együtt olvasandó, és az Elfogadó Nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések az Ajánlatban
meghatározott tartalommal bírnak.
Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével vagy az Ajánlattal és annak elfogadásával kapcsolatban
kérdése merülne fel, kérjük, hívja a Lebonyolítót a 36-40-333-666 (3-as menüpont) telefonszámon.
Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése, aláírása és a Lebonyolítóhoz történő eljuttatása az Ajánlatban foglalt
valamennyi feltétel elfogadását jelenti az Ön részéről.
Az Elfogadó Nyilatkozatot Önnek személyesen vagy az Ön által teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy
közokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazott képviselő útján kell átadnia a Lebonyolítónak, vagy
az Ajánlatban meghatározott más módon kell eljuttatni a Lebonyolítóhoz.
Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, a Részvényeket az Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartamon belül
át kell transzferálni a Lebonyolítónak a KELER Zrt-nél vezetett 0070/000018 számú értékpapírszámlájára.
Az Ajánlati Ár megfizetése forintban történik az Ajánlat 3. pontjában meghatározottak szerint.
Az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül az Ajánlattevő, illetve a
Lebonyolító bejelenti a Felügyeletnek és egyidejűleg intézkedik annak az Ajánlattal megegyező módon
történő közzététele iránt.
1.

Az Elfogadó Részvényes adatai

Kérjük, adja meg azonosító adatait. Belföldi illetőségű magánszemélyek számára az adóazonosító jel vagy
adószám megadása kötelező, e nélkül az Ajánlat elfogadása érvénytelen!
Amennyiben a belföldi magánszemély Részvényes nem rendelkezik adóazonosító jellel, köteles azt az
Ajánlat elfogadása előtt igényelni, mivel az Elfogadó Nyilatkozat kitöltéséhez az adóazonosító jel
megadása feltétlenül szükséges.
Kérjük, hogy adja meg azon bankszámla/ügyfélszámla adatait, amelyre az Ajánlati Ár megfizetését kéri.
2.

A Részvények

Kérjük, adja meg a Részvények darabszámét, amelyekre vonatkozóan elfogadja az Ajánlatot.
3.

Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége

Ezt a pontot csak magánszemélyeknek kell kitölteniük.
Kérjük, jelölje meg X-szel azt az országot, ahol Ön adójogi szempontból illetőséggel bír. Ha nem jelölte
meg adóilletőségét, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetőségűnek
tekintjük!
Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, kérjük jelölje meg X-szel, hogy van-e
érvényben Magyarország és az Ön által meghatározott ország között kettős adózás elkerüléséről szóló
egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából Ön az Ön által meghatározott országban
rendelkezik-e adójogi illetőséggel. Ha az Ön által elért árfolyamnyereség a fentiek szerint nem
Magyarországon adóztatható, akkor a külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított
illetőségigazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordítása eredeti példányával kell igazolnia, mely
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igazolásokat jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolnia. Amennyiben az Önre vonatkozó kettős adózás
elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van, kérjük, csatoljon nyilatkozatot (eredeti
példányban) arról, hogy Ön a Részvény eladása folytán megszerzett jövedelem tekintetében haszonhúzónak
minősül-e, és csatolja ezen nyilatkozat hiteles magyar fordítását is.

4.

Kötelezettségvállalások

Kérjük figyelmesen olvassák végig, kitöltést nem igényel.
5.

Aláírás

Az Ajánlat érvényes elfogadásához kérjük, feltétlenül írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot. Amennyiben nem
természetes személy képviseletében írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és hivatali beosztását
is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló
okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot) és a képviselők aláírási mintáját.
Kérjük jelölje meg X-szel, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján jár el. Amennyiben
meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg a 3. számú mellékletben foglalt ajánlott Meghatalmazás
szövegben kért azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti
meghatalmazást (külföldön kel meghatalmazás esetén közjegyző előtt aláírt és apostille-lal vagy konzuli
felülhitelesítéssel ellátva, idegen nyelven készült meghatalmazás esetén hiteles fordításának csatolásával
egyidejűleg) az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolni kell.
6.

Mellékletek

Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy mely mellékleteket csatolja az Elfogadó Nyilatkozathoz!
Kérjük, ellenőrizze még egyszer, hogy az Elfogadó Nyilatkozat valamennyi Önt érintő rovata
kitöltésre került-e és az X-jellel megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta. Az Elfogadó
Nyilatkozatnak és a szükséges mellékleteknek legkésőbb az Ajánlat elfogadására nyitva álló
időtartam Zárónapjának 12:00 órájáig kell a Lebonyolítóhoz megérkeznie.
Amennyiben a Zárónapján kizárólag a Részvények, vagy kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat áll(nak)
rendelkezésre a Lebonyolítónál, úgy az Ajánlat elfogadása érvénytelen.
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