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ELFOGADÓ NYILATKOZAT A BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

VALAMENNYI NEM AZ AJÁNLATTEVŐ ILLETVE AZ ÖSSZEHANGOLT SZEMÉLYEK TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYÉRE 
VONATKOZÓ KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATHOZ 

Fontos! 

A jelen nyilatkozat helyes kitöltése és a Vételi Ajánlatban megadott Elfogadóhelyen mellékleteivel együtt a Vételi 
Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelyek 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve a 

Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15:00 óráig történő átadása vagy erre a címre történő megérkezése egyik 
feltétele a Részvényekre vonatkozó Ajánlat érvényes elfogadásának! 

Elfogadó Nyilatkozat az E.ON Hungária Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, 
Váci út 17.; cégjegyzékszáma: 01-10-043518; adószáma: 12282225-2-44; „Ajánlattevő”) által tett, a Felügyelet által H-KE-
III-646/2019. számú határozattal 2019. október 31. napján jóváhagyott Ajánlat elfogadásához a Budapesti Elektromos 
Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-
041827; „Céltársaság”) által kibocsátott, dematerializált, egyenként 10.000,-Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló 
törzsrészvényekre vonatkozóan részvényenként 34.585 Ft, azaz harmincnégyezer-ötszáznyolcvanöt forint vételáron. 

A jelen Elfogadó Nyilatkozat megfelelő kitöltésével és szabályos aláírásával a Részvényes magára nézve kötelezőnek 
fogadja el az Ajánlattevő által a Céltársaság Részvényeire tett Ajánlatnak a feltételeit. 

Ezen Elfogadó Nyilatkozatot a Vételi Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhely 4. számú melléklete szerinti 
ügyfélfogadási ideje alatt, illetve az Ajánlat szerinti Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15:00 óráig kell 
megfelelően kitöltve és szabályosan aláírva átadni a Vételi Ajánlat 4. számú mellékletében megjelölt Elfogadóhelyen vagy 
ezen időpontig kell az Elfogadó Nyilatkozatnak az Elfogadóhelyre megérkeznie. A Vételi Ajánlati Időtartam a Kezdőnapon 
9:00 órától a Zárónapon 15:00 óráig tart. 

Kérjük, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése előtt olvassa el figyelmesen annak utasításait, továbbá az Equilor Zrt. honlapján 
(www.equilor.hu) közzétett Ajánlatot és a Vételi Ajánlat 2. mellékletét képező Kitöltési Útmutatót! 

A Vételi Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék meg az Equilor Zrt.-t az alábbi elérhetőségeken: 

Levelezési cím: EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország, H-1301 Budapest, Postafiók 
7. 
 
Telefon: +(36-1) 430-3980, 

Telefax: +(36-1) 430-3981, 

E-mail cím: ajanlat2019@equilor.hu 

A Vételi Ajánlat kizárólag Magyarország joga alapján megtett Ajánlatként érvényes. 

A jelen Ajánlat előlapján olvasható felhívás célja az, hogy tájékoztatást adjon azon országokról, amelyekben az Ajánlat 
elfogadása a helyi jogszabályok és előírások miatt korlátozásokba ütközik, illetve további feltételek teljesítésétől függ. 
Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az ezen országokban irányadó jogszabályok megsértéséből eredő 
jogkövetkezményeket, az Ajánlat megtételével, terjesztésével, illetve elfogadásával kapcsolatosan a nemzetközi tőkepiaci 
gyakorlattal összhangban, a jelen Ajánlat előlapján részletezett korlátozások érvényesülnek. 

Az Elfogadó Nyilatkozatban használt, nagy kezdőbetűvel írt és másként meg nem határozott fogalmak az Ajánlatban 
meghatározott jelentéssel bírnak. 
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Az alábbi Elfogadó Nyilatkozatot megfelelően töltse ki és szabályosan írja alá, ha Ön nem természetes személy 
képviseletében, akár annak törvényes szervezeti képviselőjeként, akár annak Meghatalmazással rendelkező 
meghatalmazottjaként jár el! 

ELFOGADÓ NYILATKOZAT – NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY 

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, a Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041827) által kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet 

által H-KE-III-646/2019. számú határozattal 2019. október 31. napján jóváhagyott Ajánlatot a jelen Elfogadó Nyilatkozat 
aláírásával a Részvényes elfogadja az alábbiak szerint: 

1. A Részvényes cégneve: ________________________________________________________ 

A Részvényes székhelye - ország: ______________________________________________________ 

A Részvényes székhelye - irányítószám: __________________________________________________ 

A Részvényes székhelye – közterület, utca, házszám: ____________________________________ 

A Részvényes levelezési címe (amennyiben az eltér a korábban megadott címtől):  

Levelezési cím - ország: __________________________________________________________________ 

Levelezési cím - irányítószám: ___________________________________________________________ 

Levelezési cím – közterület, utca, házszám: _______________________________________ 

A Részvényes cégjegyzékszáma: ________________________________________________ 

A Részvényes adószáma : _______________________________________________________________ 

A Részvényes telefonszáma: ____________________________________________________ 

A Részvényes e-mail címe: _____________________________________________________ 

2.  Lebonyolító adatai 

Lebonyolító neve: EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Lebonyolító székhelye: Magyarország, H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C, I. lph. 3. em. 
Lebonyolító cégjegyzékszáma: Cg.: 01-10-041431 
 
Az Elfogadó Nyilatkozat postai megküldése esetén alkalmazandó postacím:  

Magyarország, H-1301 Budapest, Postafiók 7. 
 
A borítékon kérjük feltüntetni az ’’Ajánlat ELMŰ 2019’’ megjelölést.  

 

3. A Részvények száma, amelyekre vonatkozóan a Részvényes elfogadta a Vételi Ajánlatot: 

számmal: _________ db, betűvel: _______________________________________________ darab törzsrészvény. 

4. Az Ajánlati ár megfizetésének módja 

A Részvények ellenértékét az alábbi bankszámlára vagy ügyfélszámlára történő utalással kérem teljesíteni: 

Kedvezményezett számla típusa:  

Bankszámla  

Ügyfélszámla  

 

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató neve: ___________________ 

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató címe: ___________________ 

Kedvezményezett, Számlatulajdonos Részvényes neve: ___________________ 

Számla száma1: _____________________-____________________-____________________  

                                                           
1Főszabály szerint az ellenérték befektetési szolgáltató által vezetett ügyfélszámlára történő átutalása esetén a számlavezető befektetési szolgáltató 
megbízói pénzforgalmi számlaszámát szükséges megadni és a Részvényes befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlájának számát a 
’’Kedvezményezett ügyfélszámlájának száma’’ pontban kell feltüntetni. Amennyiben az Ön részére a szolgáltatója külön ügyfélszámlát nem vezet, vagy 
az átutalást saját bankszámlájára kéri, akkor saját bankszámlaszámát adja meg. Szükség szerint egyeztessen számlavezetőjével! 
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Kedvezményezett ügyfélszámlájának száma (amennyiben a számlát befektetési szolgáltató vezeti): ___________________ 

Közlemény: Ajánlat ellenértéke 

5. Kérjük, adja meg értékpapír-számlavezetőjének nevét és címét, amelyre a Tájékoztatóban meghatározott esetben a 
Részvények visszatranszferálását kéri: 

Az értékpapír-számlavezető neve: _______________________________________________ 

Címe: ______________________________________________________________________ 

Részvényes értékpapír-számlájának száma: ________________________________________ 

A Részvényesnek írásban kell utasítania az értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényes nevében transzferálja át a Lebonyolító 
értékpapírszámlájára (azaz az Equilor Zrt.-nek a KELER-nél vezetett 0042/044238 számú értékpapírszámlájára) azokat a Részvényeket, 
amelyek tekintetében a Részvényes a Vételi Ajánlatot elfogadja. Amennyiben a Vételi Ajánlat a Részvények visszatranszferálásról 
rendelkezik, a Részvényeket a Részvényes fent megadott értékpapír-számlájára transzferálják vissza. 

6. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának 
napján és a Hatálybalépés Időpontjában: 

(i) az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, és eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó 
Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel és felhatalmazással; 

(ii) az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által személyesen vagy cégszerűen vagy Meghatalmazással igazolt 
meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás; 

(iii) az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt Részvények tehermentesek és az Elfogadó Részvényes átruházási korlátoktól mentes 
jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult azokat eladni és átruházni, és a Részvények 
pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesek; 

(iv) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem a Részvényes, sem az 
Ajánlattevő tekintetében nem sérti a Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló 
tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg; 

(v) az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által közölt minden adat, információ, a valóságnak megfelel; 

(vi) amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma eltér a ténylegesen transzferált Részvények számától, 
az Ajánlat az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények 
közül a kevesebb tekintetében érvényesnek minősül. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma 
alacsonyabb a ténylegesen transzferált Részvények számánál, a Zárónapot követő 5 munkanapon belül a Lebonyolítók a 
különbözetet visszatranszferálják az érintett Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára, 
vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek; 

(vii) a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejöttét követően az Ajánlattevő jogosult részvénytulajdonát a Céltársaság 
részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni; 

(viii) az általa aláírt Elfogadó Nyilatkozat és bármely más, az Elfogadó Nyilatkozatához kapcsolódó dokumentum nem került 
postázásra vagy egyébként terjesztésre vagy megküldésre sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államokba 
vagy bármely olyan más országba, ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci 
szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, vagy ezen államokon belül, 
vagy ezen államokból; 

(ix) a Vételi Ajánlat elfogadásával kapcsolatban nem használták sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államok, 
vagy bármely olyan más ország, postáját vagy államközi, vagy nemzetközi kereskedelmének bármely eszközét (különösen 
elektronikus levelezést, telefaxot, telexet vagy telefont), ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése 
jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik vagy a 
felsorolt államok bármelyike nemzeti értékpapírtőzsdéjének bármely eszközét; 

(x) az Elfogadó Részvényes az Amerikai Egyesült Államok vagy bármely más olyan ország területén kívül tartózkodott, ahol az 
Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat, és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése 
jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, amikor 
megküldték részére az Elfogadó Nyilatkozatot, és amikor a Vételi Ajánlatot elfogadta; 

(xi) az Elfogadó Részvényes betartott minden rá vonatkozó szabályt, beszerzett minden szükséges állami vagy más hozzájárulást, 
betartott minden rá vonatkozó előírást és megfizetett minden adót, amely a Vételi Ajánlat elfogadásával kapcsolatban 
bármely államban fizetendő, és nem tett vagy mulasztott el megtenni bármely olyan cselekményt, amelynek következtében 
az Ajánlattevő vagy bármely más személy bármely jogi vagy hatósági előírást megsért vagy megsérthet a Vételi Ajánlattal 
vagy annak elfogadásával kapcsolatban; 

(xii) az Elfogadó Részvényes nevében eljáró személy a Részvények tekintetében, amelyekre az Elfogadó Nyilatkozat vonatkozik, 
nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait az Amerikai Egyesült 
Államokból, vagy bármely más olyan országból, vagy az Amerikai Egyesült Államok, illetve bármely más olyan ország 
postájának, államközi vagy nemzetközi kereskedelme bármely eszközének, illetve az Amerikai Egyesült Államok, vagy 
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bármely más olyan ország nemzeti értékpapírtőzsdéje bármely eszközének felhasználásával adta, ahol az Ajánlat, az Elfogadó 
Nyilatkozat, és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci 
szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik. 

Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felhatalmazza a Lebonyolítót és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy 
a Lebonyolító a részére átutalt Részvényeket a Lebonyolító értékpapírszámláján tartsa nyilván, majd azokat áttranszferálja az 
Ajánlattevőnek a jelen Ajánlat feltételei szerint. 

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Nyilatkozatban foglalt 
adatokat az Ajánlattevő részére továbbítsa azzal a céllal, hogy az Ajánlatban meghatározott kötelezettségeiket az Elfogadó 
Részvényessel szemben teljesíteni tudják. 

Az Elfogadó Részvényes megértette és elfogadta, hogy a Lebonyolító arra vállalt kötelezettséget, hogy a hozzá az Ajánlattevőtől illetve 
a garanciát nyújtó banktól beérkezett ellenértékből a vonatkozó összeget az Elfogadó Részvényesek számára átutalja. Késedelmi kamat 
teljesítéssel, az esetleges ajánlattevői nem teljesítéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettséget a Lebonyolító nem vállalt, az ilyen 
igényekkel a Részvényes közvetlenül az Ajánlattevőt keresheti meg. 

Mellékletek: 

Kérjük, jelölje X-szel, mely dokumentumokat csatolta ezen Elfogadó Nyilatkozathoz: 

(1.) Nem természetes személy Elfogadó Részvényes létezését és a nevében eljáró személyek képviseleti jogát igazoló 
dokumentumok, illetve külföldi szervezet esetén társasági okiratai és nem angol nyelvű okiratok esetén azok hiteles 
fordításai: ____ 

(2.) Az Elfogadó Részvényes által az Ajánlat 5.10 és 5.11 pontjai szerinti Meghatalmazás és nem magyar nyelvű okirat esetén 
annak hiteles fordítása: ___ 

6. A Vételi Ajánlat elfogadásához kérjük, itt írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot: 

Kelt: _________________________,2019. ___________________(hónap) _____(nap) 

__________________________________________________________ 

Részvényes cégszerű aláírása / Részvényes meghatalmazottjának aláírása 

Részvényes cégneve: ________________________________________________________________ 

Első helyen aláíró neve: ______________________________________________________________ 

Tisztsége: _________________________________________________________________________ 

Második helyen aláíró neve (ha a cégjegyzés módja együttes): _______________________________ 

Tisztsége: _________________________________________________________________________ 

AZ ALÁBBI RÉSZT MEGHATALMAZOTT ELJÁRÁSA ESETÉN KELL KITÖLTENI: 

Ha Részvényes képviseletében Meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjaként jár el, úgy kérjük továbbá, hogy csatolja a 
Meghatalmazást, és adja meg az alábbi azonosító adatait: 

A meghatalmazott neve: _____________________________________________________________ 

A meghatalmazott címe: _____________________________________________________________ 

Kérjük továbbá, hogy két tanú alábbi aláírásával igazolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadóhelyen mint meghatalmazott 
előttük írta alá: 

(Közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott Elfogadó Nyilatkozat benyújtása esetén a két tanú aláírása nem szükséges.) 

Előttünk mint tanúk előtt: 

1.  Tanú aláírása: ____________________ 2.  Tanú aláírása: _____________________ 

 Neve: ___________________________  Neve: ___________________________ 

 Lakcíme: ___________________________  Lakcíme: _________________________ 

Kérjük továbbá, hogy csatolja a nem természetes személy létezését és a Meghatalmazást cégszerűen aláíró(k) képviseleti jogát és az 
aláírás mintáját igazoló, megfelelő formában kiállított okiratokat, és amennyiben az okiratok nem magyar nyelven kerültek kiállításra, 
azok hiteles fordítását. 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, a Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által 
kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet által H-KE-III-646/2019. számú határozattal 2019. október 31. napján jóváhagyott 

Ajánlat Elfogadó Nyilatkozatához 

Amennyiben az Ajánlatot a Részvényes el kívánja fogadni, akkor adja át a megfelelően kitöltött és szabályosan aláírt Elfogadó 
Nyilatkozatot az Elfogadóhelyen az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelyek 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, 
az Ajánlat szerinti Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15:00 óráig, vagy juttassa el azt az Ajánlati időtartamon belül postai úton 
a Lebonyolító részére a 4. számú melléklet szerinti postacímre. Az Elfogadó Nyilatkozatot a Vételi Ajánlatnak megfelelően kell kitölteni 
és aláírni. Az Elfogadó Nyilatkozatban használt nagy kezdőbetűs fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak. 

Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése, aláírása és az Elfogadóhelyre történő eljuttatása az Ajánlatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását 
jelenti a Részvényes részéről. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében, ha a magánszemély Elfogadó Részvényes az adóazonosító jelét nem közli, 
a Lebonyolító a kifizetést az adóazonosító jel közléséig megtagadja. A hatályos magyar jogszabályok értelmében a nem belföldi 
illetőségű magánszemélynek is magyar adóazonosító jellel kell rendelkeznie, amennyiben belföldi adófizetési kötelezettsége keletkezik 
vagy azzal összefüggésben az adójogszabályok adatszolgáltatási kötelezettséget írnak elő. Az adóazonosító jel megállapítását a nem 
magyar állampolgár kezdeményezheti az állami adóhatóságnál az e célra rendszeresített nyomtatványon (’T34), melyen feltünteti a 
természetes adóazonosító adatait (név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakóhelye) és állampolgárságát. Ez alapján az 
adóhatóság megállapítja a magánszemély adóazonosító jelét. 
 
Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, kérjük, hogy: 
 
(i) természetes személyként vagy Meghatalmazás alapján eljáró Meghatalmazottként töltse ki az Elfogadó Nyilatkozatot az 

Elfogadóhelyen vagy közjegyző előtt és írja alá szabályosan. Amennyiben pedig nem természetes személy képviseletében, 
annak törvényes szervezeti képviselőjeként jár el, akkor cégszerűen írja alá a megfelelően kitöltött Elfogadó Nyilatkozatot, 
valamint adja meg az aláíró képviselő(k) nevét, illetve mellékelnie kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a 
képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat másolatát) és – amennyiben ilyen 
létezik – a képviselők aláírási címpéldányainak / aláírás mintáinak másolatát; 

(ii) utasítsa értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényeket a Lebonyolítónak a Lebonyolító értékpapírszámlájára (azaz az 
Equilor Zrt.-nek a KELER-nél vezetett 0042/044238 számú „Ajánlat ELMŰ 2019” megnevezésű értékpapírszámlájára) 
transzferálja át; 

(iii) természetes személyek esetében a felajánlott Részvények bekerülési árának igazolását, illetőleg nem magyar adóilletőség 
esetén az adóilletőség igazolását, valamint meghatalmazotti eljárás esetén a Meghatalmazást az Elfogadó Nyilatkozathoz kell 
csatolni; 

(iv) az Elfogadó Nyilatkozatot és a fenti mellékleteit postai úton küldheti meg a Lebonyolító részére vagy személyesen, illetve 
meghatalmazottja útján adja át az Elfogadóhelyen az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelyek 4. számú melléklete 
szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve - amennyiben a Zárónap munkanapra esik - a Zárónapon az ügyfélfogadási idő 
kezdetétől 15:00 óráig; 

(v) személyes ügyintézés során minden esetben szükséges az eljáró személyek személyazonosságának ellenőrzéséhez szükséges 
iratok (személyazonosság ellenőrzésére alkalmas igazolvány, lakcímkártya) bemutatása. 

 
Amennyiben más dokumentummal kívánja létezését és az eljáró személyiek képviseleti jogát igazolni, és azok megfelelőségét 
előzetesen egyeztetni kívánja, kérjük, keresse meg a Lebonyolítót az Ajánlatban megjelölt elérhetőségeken. 
 
A transzferek azonosíthatósága érdekében az Elfogadó Részvényes adja meg a transzfer közlemény rovatában a pontos nevét és 
adóazonosító jelét/adószámát, és azon értékpapírszámla számát, ahonnan az Elfogadó Részvényes a transzfert indította. 
 
Az Ajánlattevő az Elfogadó Részvényeseknek az Ajánlati Árat magyar forintban fizeti meg az Ajánlat 3.3 pontja szerint. 

Az Ajánlattevő és a Lebonyolító a Vételi Ajánlati Időtartam Zárónapját követő 2 (kettő) naptári napon belül az Ajánlat eredményét 
bejelentik a Felügyeletnek, és közzéteszik azt a Megjelenési Helyen.  
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az Ajánlatot! Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes szavatolja, hogy az általa 
a jelen Elfogadó Nyilatkozatban közölt adatok minden tekintetben pontosak és a valóságnak megfelelnek, és az ahhoz csatolt 
dokumentumok eredetiek vagy az eredetivel megegyező másolatok. 
Az Ajánlatra és annak elfogadására, továbbá az Ajánlattal kapcsolatban létrejövő szerződésen kívüli kötelmekre Magyarország joga 
alkalmazandó. Az Elfogadó Nyilatkozatnak az Elfogadó Részvényes által történő aláírása azt is jelenti, hogy az Elfogadó Részvényes az 
Ajánlatból és az elfogadásból eredő minden jogvitás ügyben aláveti magát Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő 
Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességének. Ha az Elfogadó Részvényesre esetleg nem magyar jog alkalmazandó, az ilyen 
jogszabályok betartása teljes mértékben az Elfogadó Részvényes felelőssége. 


