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Értékpapír Transzfer Megbízás 
 

az E-STAR Nyrt. és hitelezők közötti csődegyezségi megállapodás 
végrehajtásához 

 
Alulírott 

Név / Cégnév:  

Ügyfélkód / azonosító (főszámla száma):   

Lakcím / Székhely:  

Cégjegyzék szám:  

Adóazonosító jel / Adószám:  

Édesanyja neve:  

 
az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka utca 11.; cégjegyzékszáma: 
01-10-045428, továbbiakban: „E-Star” vagy „kibocsátó”) hitelezőjeként, és az EQUILOR Befektetési Zrt. 
(székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.; cégjegyzékszám: 01-10-041431; a továbbiakban: EQUILOR) 
ügyfeleként jelen okirat aláírásával megbízom az EQUILOR-t, hogy a Fővárosi Törvényszék előtt 9.Cspk.01-12-
000049 számon folyamatban volt csődeljárásában 2013. 04. 26. napján a közöttem, mint hitelező és az E-Star 
között létrejött és a Fővárosi Ítélőtábla 15. Cspkf.44.218/2013/6. számon hozott végzésével jóváhagyott 
csődegyezségi megállapodás végrehajtásához kapcsolódóan transzferálja el az alábbi számlákon jelzett, az E-
Star által kibocsátott kötvényeket az E-Star hirdetményében meghatározott 0558/121416-os számú KELER Zrt-
nél vezetett értékpapírszámlára. Utasítom az EQUILOR-t, hogy jelen megbízást 2013. november 08. és 2013. 
november 14. között hajtsa végre.  
Jelen megbízás aláírásával felhatalmazom az EQUILOR-t, hogy a megbízásban foglalt, értékpapírtitoknak 
minősülő adataimat a transzferjegyzék elkészítése során átadja az E-Star részére a kötvények és részvények 
cseréjével kapcsolatos egyeztetések elvégzése érdekében.  
Figyelemmel arra, hogy 2013. november 6. napjáig az EQUILOR és az E-Star állásfoglalás kérésére hivatalos 
válasz az adópolitikáért felelős minisztertől a csődegyezségi megállapodás végrehajtása keretében a tartós 
befektetési számlán nyilvántartott kötvényeknek a kibocsátó részvényeire történő cseréjével és ennek tartós 
befektetési jogviszonyra gyakorolt hatásával kapcsolatban nem került kibocsátásra, a tartós befektetési 
számlákon nyilvántartott kötvények esetén a megbízás aláírásával kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy 
a csődegyezségi megállapodás végrehajtásához kapcsolódó tranzakciók, azaz a kötvények eltranszferálása, 
majd részvények érkeztetése a számlára a tartós befektetési szerződés és számla megszűnését, azaz a lekötési 
időszak határidő előtti megszakítását eredményezheti, amelynek következtében elveszítem jogosultságomat a 
tartós befektetések hozamára vonatkozó  adókedvezményre, bizonyos esetekben adófizetési kötelezettségem 
keletkezhet, és az EQUILOR alkalmazni kényszerül a tartós befektetési szerződés megszűnése esetén irányadó 
intézkedéseket.  
 

I. Transzferálandó értékpapírok, és érintett számlák meghatározása  
 

Értékpapír 
számla, ill. 

számlák száma: 

Értékpapír 
megnevezése 

Darabszám Névérték Össznévérték 
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II. Rendelkezés az ügyfél részére az E-STAR által megküldésre kerülő részvények jóváírási 

számlájáról  
 
 
A megbízás ezen részét csak abban az esetben szükséges kitölteni, amennyiben a transzfermegbízása 
több számláját érinti, azaz kötvényei normál számlán és/vagy egy vagy több tartós befektetési számlán 
vannak nyilvántartva. A rendelkezés elmulasztása esetén az EQUILOR az alábbiakban jelzett A) pont 
szerint jár el.  
 

 A) Utasítom az EQUILOR-t, hogy - függetlenül az E-Star felé a csődegyezségi megállapodás 
2.9.4. pontja tett nyilatkozatomban foglaltaktól - az EQUILOR az E-Star által részemre küldött 
részvényeket az egyes számlákról eltranszferált kötvények arányában az eredeti 
számlákon írja jóvá, ill. amennyiben az eredeti kötvénymennyiségnek megfelelő részvény 
darabszámnál nagyobb mennyiségű részvény érkezik az E-STAR-tól részemre, akkor a 
különbözetet a fentiekben megjelölt főszámlára írja jóvá. 

 B) Utasítom az EQUILOR-t, hogy a részemre küldött részvényeket az E-STAR felé tett 
nyilatkozatomban foglaltak szerint írja jóvá, függetlenül az eltranszferált kötvények 
nyilvántartási számlájától.  

 
 
 
Kelt: Budapest, 2013. év  november hó 00.. nap 
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EQUILOR Zrt. tölti ki 
 
Az EQUILOR Zrt. képviseletében a megbízást a mai napon átvettem: 
 
Kelt: Budapest, 2013. év  november hó 00.. nap 00.. óra 00.. perc 
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