Tisztelt Ügyfelünk!
Kérjük, hogy alábbi nyilatkozat kitöltését és aláírását követıen legyen kedves számunkra
telefaxon (+ 36 1) 430 3981 számra, vagy
postai úton H-1037 Budapest Montevideo u. 2/C. postacímünkre megküldeni.

Köszönettel:

EQUILOR Befektetési Zrt.

Összevont nyilatkozat a 2008. február 1-jét megelızıen
ügyfélszámla és bizományosi keretszerzıdéssel rendelkezı
ügyfelek részére
Nyilatkozattevıre vonatkozó adatok
Név / Cégnév:
Ügyfélkód / azonosító:
Adóazonosító jel / Adószám:
Cégjegyzék szám:

I. Nyilatkozat ügyleti megbízások, szabályozott piacokon és MTF*-en kívüli végrehajtásáról (A), valamint
az ügyfelek limitáras megbízásainak kezelése keretében alkalmazandó nyilvánosságra hozataláról (B)

A) - ügyleti megbízások, szabályozott piacokon és MTF-en kívüli végrehajtása
Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy az EQUILOR Zrt. az általam adott ügyleti megbízásokat
szabályozott piacokon, illetve MTF-en kívül is végrehajtson.

B) - limitáras megbízások nyilvánosságra hozatala
Jelen nyilatkozatom alapján nem kérem, hogy az EQUILOR Zrt. a Bsztv. 64. § 2) a) alpontja szerinti az
EQUILOR Zrt. által azonnal végre nem hajtott, szabályozott piacra bevezetett részvényre vonatkozó,
limitáras megbízásaimat nyilvánosságra hozza. Egyben tudomásul veszem, hogy amennyiben a kérésem a
Bsztv. 64. § 3) szerinti, kifejezett utasításnak minısül és általános jelleggel minden, a fenti körbe tartozó
ügyleti megbízásom tekintetében alkalmazásra kerül.
Tájékoztató
A) Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a jogszabály elıírásai alapján beleegyezı nyilatkozatuk hiányában,
vagy beleegyezésük hiányában az EQUILOR Zrt. ügyleti megbízásaikat szabályozott piacon, vagy MTF-en kívül
nem hajthatja végre.
B) Bizonyos esetekben a limitáras megbízások tekintetében üzletileg célszerő és indokolt a megbízó érdekeit
figyelembe véve részteljesítést alkalmazni, amely nem teszi lehetıvé az azonnali teljesítést és azonnali
nyilvánosságra hozatalt.
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II. Nyilatkozat az EQUILOR Zrt. által alkalmazott tájékoztatási módok megismerésérıl és elfogadásáról
Mint az EQUILOR Zrt. (leendı) Ügyfele aláírásommal igazolom, hogy az EQUILOR Zrt. ügyfelei részére az egyes
tájékoztatási módok meghatározásáról szóló tájékoztatót megismertem.
Tartós adathordozókra vonatkozó rész
Jelen nyilatkozatom szerint rendszeres INTERNET hozzáféréssel rendelkezem.
Azokban az esetekben, amelyekben erre lehetıség nyílik kifejezetten a tartós adathordozón (így fıként e-mail)
történı értesítést választom. Az elektronikus levelezést elismerem az EQUILOR Zrt., mint szolgáltatóval történı
kapcsolattartás lehetséges módjaként.

Honlapon történı tájékoztatásra vonatkozó rész
Nyilatkozatommal kifejezetten hozzájárulok, hogy az EQUILOR Zrt. egyes, számomra releváns tájékoztatási
kötelezettségének honlapján keresztül tegyen eleget.
Nyilatkozatommal egyben elismerem, hogy az EQUILOR Zrt. eleget tett a jogszabály által elıírt elektronikus
értesítési kötelezettségének, értesített a honlap címérıl, és megjelölte, hogy az információk pontosan hol érhetık
el.

III. Nyilatkozat az EQUILOR Zrt. A) Végrehajtási Politikájának (Best Execution Policy) és
B) Összeférhetetlenségi Politikájának megismerésérıl és elfogadásáról
Mint az EQUILOR Zrt. (leendı) Ügyfele jelen nyilatkozatommal tanúsítom

A)– Legkedvezıbb végrehajtásra vonatkozó politika
hogy az EQUILOR Zrt. az ügyletek legkedvezıbb végrehajtására vonatkozó politikáját a mai napon
megismertem, és az abban foglaltakat tudomásul veszem.

B) – Összeférhetetlenségi Politika
Aláírásommal igazolom továbbá, hogy az EQUILOR Zrt. tájékoztatott Összeférhetetlenségi Politikájáról.

Tudomásul veszem továbbá, hogy az EQUILOR Zrt. Végrehajtási Politikáját és Összeférhetetlenségi Politikáját
elızetes értesítés nélkül megváltoztathatja, és hogy a mindenkor hatályos dokumentumok a Társaság honlapján
hozzáférhetık, illetve a Társaság munkatársaitól igényelhetık.
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