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Sorszám:___________ 

 
 

ALTEO Energiszolgáltató 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 

JEGYZÉSI ÍV 
 
 

2.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ  

ALTEO 2011-2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAM 
KERETÉBEN FORGALOMBAHOZATALRA KERÜLŐ 50.000.000 FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ, 

NÉVRE SZÓLÓ, DEMATERIALIZÁLT  

ALTEO 2014/D 

KÖTVÉNYEK (”KÖTVÉNYEK”) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ 
 

 
 
Kibocsátó:  Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. 
 
Jegyzés időpontja:  _____________________________________________________________________________ 
 
Jegyzési hely:   az EQUILOR Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., a továbbiakban: forgalmazó) fiókja 
 
A jegyző adatai: 
 
Neve/cégneve:   _____________________________________________________________________________ 
 
Lakhelye/székhelye: ______________________________________________________________________________ 
 
Besorolása (aláhúzandó!): devizabelföldi természetes személy 

devizabelföldi jogi személy 
devizabelföldi jogi személyiséggel nem rendelkező társaság 
devizakülföldi (ország megnevezésével):_____________________________________________ 

 
Sz.ig.sz./útlevél száma: ______________________________________________________________________________ 
 
Cg. száma/nyilv. száma: ______________________________________________________________________________ 
 
Adóazonosító jel/adószám: ______________________________________________________________________________ 
 
Bankszámlaszám:  ______________________________________________________________________________ 
 
EQUILOR ügyfélszáma: ______________________________________________________________________________ 
 
Telefonszáma:   ______________________________________________________________________________ 
 
Faxszáma:   ______________________________________________________________________________ 
 
E-mail címe:   _____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Képviselő/meghatalmazott 
 
Neve:   ______________________________________________________________________________
   
Szem.ig.száma:  ______________________________________________________________________________ 
 
Címe/székhelye:  ______________________________________________________________________________ 
 
 
A jegyezni kívánt Kötvény adatai 
 
A Kötvény alapcímlete:  10.000,- (azaz tízezer) Ft. 
 
A Kötvény bruttó jegyzési árfolyama: _____________________________________________________________  
 
Ebből a felhalmozott kamat: ______________________________________________________________________________ 
 
A jegyzett Kötvények darabszáma: ________db azaz _____________________darab 
 



 2 

Alulírott, a jelen okirat aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok arra, hogy a 2011. május 25. napján kelt az 
az ALTEO 2011-2012. évi Kötvényprogram elnevezésű kötvényprogramhoz készült Összevont Alaptájékoztatóban 
(ideértve annak valamennyi a mai napig közzétett kiegészítését is), és a jelen sorozat forgalomba hozatali adatait 
tartalmazó 2011. november 14-én kelt Végleges Feltételekben foglalt rendelkezésekkel összhangban, a fenti 
darabszámú Kötvényt lejegyzem. 
 
Kijelentem, hogy a jelen jegyzési ív alapján fizetendő teljes összeg azaz __________________________________ Ft. 
a Forgalmazónál vezetett, fenti számú ügyfélszámlámon rendelkezésre áll. 
 
vagy 
 
Vállalom, hogy a jelen jegyzési ív alapján fizetendő teljes összeget azaz _________________________________ Ft-ot 
a jelen jegyzési ív aláírásával egyidejűleg a Végleges Feltételekben megjelölt,  14400018 - 03310607- 00000000 számú 
elkülönített letéti számlára – 13176  közleménnyel - átutalom.  
 

(Kívánt rész aláhúzandó!) 
 
 

Kijelentem, hogy abban az esetben is fenntartom ajánlatomat, ha túljegyzés, vagy a Kibocsátó döntése miatt a fenti összeg 
csak részben kerül elfogadásra. Ajánlatom bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó nem fogad el, a 
Kibocsátótól csakis a befizetett összegnek, a jelen Kibocsátás alapjául szolgáló Összevont Alaptájékoztatóban (ideértve annak 
valamennyi a mai napig közzétett kiegészítését is) és Végleges Feltételekben meghatározottak szerinti visszatérítésére tartok 
igényt. Tudomásul veszem, hogy ilyen esetben visszafizetésére levonásmentesen kerül sor, a befizetés módjának megfelelően 
átutalással vagy készpénzben. Amennyiben a befizetés átutalással történik a visszatérítésre a Végleges Feltételekben megjelölt 
Elszámolási Napig kerül sor az általam, a fenti jegyzési íven megjelölt bankszámlaszámra. Készpénzes befizetés esetén az 
Elszámolási Naptól az értékesítési helyen vehetem fel a visszatérítendő összeget. Az ilyen visszatérítéshez kapcsolódóan 
semmilyen kamatra, kártalanításra vagy kártérítésre nem vagyok jogosult. 
 
A jelen jegyzési ív aláírásával tudomásul veszem, hogy az ALTEO 2011-2012. évi Kötvényprogram elnevezésű 
kötvényprogramhoz készült, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által KE-III-320/2011. számú határozatában 2011. 
június 28. napján jóváhagyott Összevont Alaptájékoztató (ideértve annak valamennyi a mai napig közzétett kiegészítését is, így 
a KE-III-50057/2011. számon engedélyezett 1. sz kiegészítést) és a jelen sorozat forgalomba hozatala adatait tartalmazó 
Végleges Feltételek megismerése az én feladatom.  
 
A jelen jegyzést kizárólag saját döntésem alapján, a fenti Összevont Alaptájékoztató (ideértve annak valamennyi a mai napig 
közzétett kiegészítését is) és Végleges Feltételek ismeretében tettem és azt a jelen jegyzési ív aláírása után nem módosíthatom 
és vissza sem vonhatom. 
 
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá tudomásul veszem, hogy 
amennyiben valótlan adatokat tüntettem fel, úgy ezen körülmény a nyilatkozat semmisségét eredményezheti. 
 
Elismerem, hogy a Kötvény forgalomba hozatala kapcsán befektetési szolgáltatást nyújtó Forgalmazótól a befektetési 
vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi 
CXXVIII. törvény 41. §-ában és a 43. §-ában meghatározott tájékoztatást megkaptam. 
 
 
Budapest, 2011. ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
     ______________________________________ 
            jegyző aláírása 
 
 
Alulírott forgalmazó, a fenti jegyzési ívet, az alulírott napon és helyen, az alábbi mellékletekkel együtt átvettem: 
 
Átvett mellékletek felsorolása:_____________________________________________________________________ 
 
Budapest, 2011. _________________________________ 
 
 
 
 
     ______________________________________ 
         Forgalmazó aláírása 


