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QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” 

H-1132 Budapest, Váci út 30. 

 

Meghatalmazás jogi személyek részére 

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás megadásához 

1. Ügyfélre, meghatalmazóra vonatkozó adatok 

QUAESTOR Ügyfél azonosító:  

Cégnév:  

Székhely:  

Adószám:  

Cégjegyzékszáma:   

Értesítési telefonszám:  

 

 

1.1.  Képviselő 1 
 

Név:  

Születési név:  

Születési hely/idő:  

Édesanyja neve:  

Lakcím:  

Személyazonosító okmány típusa/ száma:   

Lakcímigazolvány száma:  

 

1.2. Képviselő 2 

(együttes cégképviselet esetén) 

 

Név:  

Születési név:  

Születési hely/idő:  

Édesanyja neve:  

Lakcím:  

Személyazonosító okmány típusa / száma:   

Lakcímigazolvány száma:  

 

 

2. Meghatalmazottra vonatkozó adatok 
 

Név:  

Születési név:  

Születési hely/idő:  

Édesanyja neve:  

Lakcím:  

Személyazonosító okmány típusa/ száma:   

Lakcímigazolvány száma:  
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QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” 

H-1132 Budapest, Váci út 30. 

 

A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

„felszámolás alatt” (rövidített cégnév: QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.”; székhely: 1132 Budapest, Váci út 

30.; cégjegyzékszám: 01-10-043211; adószám: 12185458-2-41; továbbiakban: QUAESTOR Értékpapír Zrt. 

„f.a.”) az okirat 1. pontjában jelzett Ügyfele az okirat aláírásával meghatalmazza a 2. pontban jelzett 

személyt (Meghatalmazott), hogy a Meghatalmazott az Ügyfél nevében és képviseletében a QUAESTOR 

Értékpapír Zrt. „f.a.”-nál és az EQUILOR Befektetési Zrt.-nél (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C, 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041431; továbbiakban: EQUILOR) a Saxo Bank A/S letétkezelőnél elhelyezett, 

az Ügyfelet illető ügyfélvagyon kiadásával kapcsolatos ügyintézésre.  

 

A Meghatalmazott az Ügyfél jelen meghatalmazása alapján az Ügyfél képviseletében jogosult Értékpapír 

transzfer és átutalási megbízás megadására, ill. a kiadáshoz kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.  

 

Meghatalmazás annak aláírási dátumától számított harminc napig érvényes. A Meghatalmazás nem terjed ki 

az Ügyfél számára az EQUILOR Zrt.-nél történő számlanyitáshoz kapcsolódó ügyintézésére.  

 

Az Ügyfél, Meghatalmazott tudomásul veszi, hogy a Meghatalmazás befogadásának (meghatalmazott 

általi eljárás) feltétele, hogy a Meghatalmazott az ügyintézés során a Meghatalmazásban feltüntetett 

adatait igazoló eredeti okiratokat, igazolványokat az EQUILOR Zrt. részére bemutassa.  

 

A Meghatalmazáshoz csatolni szükséges továbbá alábbi eredeti iratokat, amelyekről az ügyintézés 

során másolat kerül készítésre:  

1. a jogi személy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát,  

2. a képviselő(k) aláírási címpéldányát, 

3. külföldi székhelyű személyek esetén 30 napnál nem régebbi olyan eredeti okiratot, amely 

igazolja a cég működését, az eljáró személyek eljárási jogosultságát és annak magyar nyelvű 

fordítását.  

Fentiek mellett szükséges a meghatalmazást aláíró a képviselő személy(ek) személyazonosító 

okmányainak képviselő(k) által aláírt egyszerű másolatának átadása.  

 

Az Ügyfél kijelenti, hogy az ügyfélvagyon kiadásának eljárásrendjét megismerte, az abban foglaltakat 

magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

 

 

 

 

Kelt: ………………………….., 201….év………………..hó………..napján 

 

 

 

 

Meghatalmazó 

 

név:………………………… 

Cégszerű aláírás 

 
 


