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ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
A JELEN VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT SZEMPONTJÁBÓL 

 
Adatok: Kitöltött Részvényesi Nyilatkozat, illetve az ebben szereplő adatok, 

beleértve a személyes adatokat és az értékpapírtitkot is.  
 

Ajánlat: az E.ON által a Céltársaság valamennyi, nem az E.ON tulajdonában lévő 
névre szóló, szavazati jogot megtestesítő törzsrészvényére tett, a 
Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-656/2019 számú határozatával 2019. 
év 10. hónap 31. napján jóváhagyott kötelező nyilvános vételi ajánlata. 
 

Ajánlati Ár: Az Ajánlatban meghatározott Ajánlati Ár, Részvényenként 31.701,- Ft 
azaz harmincegyezer-hétszázegy forint összeg. 
 

Árfolyamnyereség: A (i) Vételár és (ii) a Részvényes által a Részvénye megszerzésére 
fordított érték és a kapcsolódó járulékos költségek összegének 
különbsége. 
 

Art.: Az adózás rendjéről szóló, többször módosított 2017. évi CL. törvény. 
 

Átadási Időszak: A Kezdőnaptól a Zárónapig tartó időszak, amely alatt a Részvények az 
E.ON részére átadhatók. 
 

Bekerülési Érték: A Részvényes által a Részvények megszerzésére fordított érték. 
BÉT: A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. ép. IV. 
em.; cégjegyzékszáma: Cg. 05-10-000067); https://www.bet.hu).  
 

Bszt.: A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint 
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi 
CXXXVIII. törvény. 
 

Céltársaság: Az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György út 13.; 
cégjegyzékszám: Cg. 05-10-000067; https://elmuemasz.hu).  
 

Deutsche Bank: A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepét (székhely: 1054 
Budapest, Hold utca 27.; cégjegyzékszám: Cg. 01-17-000707) jelenti. 
 

Elfogadó Hely(ek): Az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: Cg. 
01-10-041431) jelen Vételi Jog Gyakorlásról Szóló Nyilatkozat 4. 
számú mellékletében feltüntetett elérhetőségei. 
 

Ellenérték: Az egy (1) darab Részvényért fizetendő Vételár összegének és a 
Részvények darabszámának szorzata. 
 

E.ON: E.ON Hungária Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-
043518; https://www.eon.hu). 

https://www.bet.hu/
https://elmuemasz.hu/
https://www.eon.hu/
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E.ON csoport Minden olyan társaság és más jogi személy, amely az E.ON SE 
(székhelye: 45131 Essen, Brüsseler Platz 1, Német Szövetségi 
Köztársaság, nyilvántartási szám HRB 28196 Amstgericht Essen) 
többségi tulajdonában áll, illetve amely társaság felett az E.ON SE 
közvetett vagy közvetlen módon irányítást gyakorol oly módon, hogy 
az adott társaságban a szavazati jog 50%-ot meghaladó szavazati 
joggal rendelkezik vagy egyébként szerződés által vagy más módon 
jogosult az adott társaság felett ellenőrző befolyást gyakorolni. 
 

Felügyelet vagy MNB: A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; 
ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; 
https://mnb.hu/felugyelet). 
 

IIPNV Az E.ON csoportba tartozó, és az E.ON-al összehangoltan eljáró innogy 
International Participations NV (székhelye: 's-Hertogenbosch, Noord-
Brabant Willemsplein 4, 5211AK, Holland Királyság). 
 

KELER Zrt. A KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: Cg. 01-
10-042346; https://www.keler.hu). 
 

Kezdőnap: Az Átadási Időszak első (1.) napja, azaz 2020. év 02. hó 12. napja. 
 

Kitöltési Útmutató: A Vételi Jog Gyakorlásról Szóló Nyilatkozat 2. számú mellékletében 
foglalt kitöltési útmutató. 
 

Lebonyolító: Az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: Cg. 
01-10-041431; https://www.equilor.hu), amely a Bszt. 5. § (2) d) 
pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező 
befektetési szolgáltató.  
 

Lebonyolító Értékpapír-
számlája: 

A KELER Zrt. által vezetett a jelen Vételi Jog Gyakorlásról Szóló 
Nyilatkozat 3.2 (ii) pontjában meghatározott értékpapírszámla, amely 
kizárólag arra szolgál, hogy a Részvényesek a tulajdonukat képező 
Részvényeket az Átadási Időszak folyamán a Vételi Jog Gyakorlásról 
Szóló Nyilatkozattal összhangban a Lebonyolító részére, de az E.ON 
javára átadják. 
 

Meghatalmazás: A Részvényes közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a vételi jog gyakorlása 
során helyette és nevében a meghatalmazott járhat el. 
 

MVM: Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-
209.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041828) jelenti. 
 

NyESZ: Nyugdíj előtakarékossági számla. 
 

Ptk.: A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

https://mnb.hu/felugyelet
https://www.keler.hu/
https://www.equilor.hu/
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Részvény(ek): A Céltársaság által kibocsátott, mindösszesen 89.701 azaz 
nyolcvankilencezer-hétszázegy darab névre szóló, szavazati jogot 
megtestesítő, a BÉT-re bevezetett, egyenként 10.000,- Ft, azaz tízezer 
forint névértékű, "A" sorozatú törzsrészvény (ISIN azonosító 
HU0000074539), amely az Ajánlat lezárultát követően nem került, 
illetve nincsen az E.ON, illetve az E.ON-al összehangoltan eljáró 
Részvényesek tulajdonában. 
 

Részvényes(ek): A Részvény bármely tulajdonosa, ide nem értve az E.ON-t, illetve az 
E.ON-al összehangoltan eljáró, az E.ON csoportba tartozó IIPNV-t. 
 

Részvényesi Nyilatkozat: A Vételi Jog Gyakorlásról Szóló Nyilatkozat 1. számú mellékletében 
foglalt részvényesi nyilatkozat, amelyben a Részvényes a jelen Vételi 
Jog Gyakorlásról Szóló Nyilatkozatban foglaltakat magára nézve 
kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az érintett Részvények 
átadására és a Vételi Jog Gyakorlásról Szóló Nyilatkozatban 
meghatározott Vételár megfizetése ellenében a Részvények 
tulajdonjogának átruházására. 
 

Számviteli Törvény: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 
 

Szja tv: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény. 
 

Szocho tv. A szociális hozzájárulási adóról szóló, többször módosított 2018. évi LII. 
törvény. 
 

Tao törvény: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény. 
  
Teljes Dokumentáció: A Vételi Jog Gyakorlásról Szóló Nyilatkozat 1. számú mellékletként 

csatolt Részvényesi Nyilatkozatnak a Kitöltési Útmutató szerint 
hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt példánya a Részvények 
Bekerülési Értékéről szóló igazolással (amennyiben az rendelkezésre 
áll), valamint a Részvényesi Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján 
szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt.  
 

TBSZ: Tartós befektetési számla. 
 

Tpt.: A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény. 
 

Vételár: Az Ajánlati Árral megegyező Részvényenként 31.701,- Ft azaz 
harmincegyezer-hétszázegy forint összeg, amely teljes egészében 
pénzben (forintban) kerül megfizetésre. 
 

Vételi jog: Az E.ON Tpt. 76/D. §-a és a jelen Vételi Jog Gyakorlásról Szóló 
Nyilatkozat alapján gyakorolt vételi joga. 
 

Vételi Jog Gyakorlásáról 
Szóló Nyilatkozat: 

Az E.ON jelen nyilatkozata arról, hogy a Tpt. 76/D. §-a alapján 
gyakorolja a vételi jogát a Céltársaság által kibocsátott valamennyi, a 
jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat időpontjáig a 
Részvényesek tulajdonában álló Részvény tekintetében. 
 

Zárónap: Az Átadási Időszak utolsó napja, azaz 2020. év 02. hónap 26. napja. 
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VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT 

 
Az E.ON által a Céltársaság valamennyi, nem az E.ON tulajdonában lévő névre szóló, szavazati jogot 
megtestesítő törzsrészvényére tett, az MNB H-KE-III-656/2019. számú határozatával 2019. év 10. 
hónap 31. napján jóváhagyott Ajánlata a Tpt. 76. §-a alapján 2019. év 12. hónap 06. napján lezárult. 
 
Az E.ON az Ajánlat megtétele napján a korábbi részvényeivel együtt 26,82%-os közvetlen, az E.ON és 
a vele összehangoltan eljáró személyek, azaz az IIPNV együttesen 81,08%-os befolyással rendelkeztek 
a Céltársaságban. Az Ajánlat eredményeképpen az E.ON-nak a Céltársaságban fennálló közvetlen 
befolyása 29,65%-ra, az E.ON és a vele összehangoltan eljáró személyek együttes befolyása 83,92%-
ra nőtt, amelyet 2019. év 12. hónap 09. napján bejelentett az MNB felé, valamint az E.ON, illetve a 
Céltársaság, mint kibocsátó közzétette: (i) az E.ON honlapján (https://www.eon.hu); (ii) a BÉT honlapján 
(https://www.bet.hu); (iii) az MNB által üzemeltetett közzétételi honlapon 
(https://kozzetetelek.mnb.hu); és a (iv) Lebonyolító honlapján (https://www.equilor.hu).  
 
2019. év 12. hónap 18. napján az E.ON az MVM-mel kötött részvényadásvételi szerződés értelmében 
összesen 399.923, azaz háromszázkilencvenkilencezer-kilencszázhuszonhárom darab, a Céltársaság 
által kibocsátott névre szóló, szavazati jogot megtestesítő, a BÉT-re bevezetett, egyenként 10.000,- Ft, 
azaz tízezer forint névértékű, "A" sorozatú törzsrészvényt (ISIN azonosító: HU0000074539) szerzett 
meg, amelynek eredményeként az E.ON Céltársaságban fennálló közvetlen részesedése 42,76%-ra, 
illetve az E.ON és a vele összehangoltan eljáró személyek együttes befolyása 97,05%-ra nőtt. Ennek 
megfelelően az E.ON a Tpt. 76/D. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az Ajánlat lezárását követően 
összességében kilencven százalékot meghaladó befolyással rendelkezik a Céltársaságban.  
 
Az E.ON az Ajánlat 10.1 pontjában úgy nyilatkozott, hogy fenn kívánja tartani a jogot, hogy saját a Tpt. 
69. § (6) bekezdés e) pontja és a 76/D. §-a szerinti vételi jogot gyakoroljon. Ennek megfelelően, 
valamint a fentiekre tekintettel, az E.ON ezennel nyilatkozatot tesz közzé arról, hogy a Tpt. 76/D. §-a 
alapján gyakorolja a Vételi Jogot a Részvények tekintetében. 
 
1 A VÉTELÁR 

 
1.1 Egy (1) darab Részvény Vételára 31.701,- Ft azaz harmincegyezer-hétszázegy forint. 

 
1.2 A Vételár a Tpt. 76/D. § (4) bekezdésében foglaltak alapján került meghatározásra, amely 

jogszabályhely alapján a vételi jog gyakorlásának eredményeképpen megszerzendő Részvények 
ellenértéke a vételi ajánlatban, illetve az önkéntes vételi ajánlatban meghatározott Vételár és a 
Céltársaságnak az egy Részvényre jutó saját tőke értéke közül a magasabb összeg.  

 
1.3 Az Ajánlat szerint a Céltársaság közgyűlése által elfogadott legutolsó (2018. üzleti évre 

vonatkozó), könyvvizsgáló által hitelesített, nemzetközi pénzügyi beszámolókészítési standardok 
szerint konszolidált éves beszámolója alapján az egy részvényre jutó saját tőke értéke 27.292,- 
Ft (azaz huszonhétezer-kettőszázkilencvenkettő forint). Tekintettel arra, hogy a vételi ajánlatban 
meghatározott Ajánlati Ár 31.701,- Ft. (azaz harmincegyezer-hétszázegy forint), ami magasabb, 
mint a Céltársaság egy részvényre jutó saját tőke értéke, ezért a Vételár megegyezik az Ajánlati 
Ár összegével. 

 
1.4 A Vételár meghatározásakor más körülményt nem kell figyelembe venni, és más körülmény nem 

is került figyelembe vételre. 
 

https://www.equilor.hu/
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2 AZ ELLENÉRTÉK 
 

2.1 Az E.ON a Vételi Jog gyakorlása alapján keletkező fizetési kötelezettségei teljesítésének céljából 
a Részvények Ellenértékeként a Deutsche Bank-nál vezetett és erre a célra nyitott bankszámláján 
letétbe helyezett 2.843.611.401,- Ft-ot, azaz kettőmilliárd-nyolcszáznegyvenhárommliiló-
hatszáztizenegyezer-négyszázegy forint összeget. Az Ellenérték összegének meghatározására az 
Értelmező Rendelkezésekben meghatározott definíció irányadó. 
 

2.2 A Deutsche Bank által az Ellenérték rendelkezésre állásáról szóló igazolás a jelen Vételi Jog 
Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 6. számú mellékletét képezi. 

 
3 A RÉSZVÉNYEK ÁTADÁSA 

 
Általános szabályok 
 

3.1 A Részvények átadása a Teljes Dokumentációnak a Lebonyolítóhoz történő benyújtásával és a 
Részvények Lebonyolító Értékpapírszámlájára történő transzferálásával történhet. A Részvények 
átadása kizárólag az Átadási Időszak alatt lehetséges.  
 

3.2 A Részvények átadása akkor tekintendő érvényesnek, ha az alábbiak hiánytalanul 
megvalósulnak, kivéve, ha a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat másképpen 
rendelkezik: 

 
(i) az alábbi dokumentumok (együttesen: "Teljes Dokumentáció") két-két eredeti, mindenben 

megegyező példánya a Lebonyolító részére átadásra kerül az Átadási Időszakon belül: 
 

• a Kitöltési Útmutató szerint hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt 
Részvényesi Nyilatkozat; 

• a Részvények Bekerülési Értékéről szóló igazolás (amennyiben az rendelkezésre áll); 
valamint  

• a Részvényesi Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint 
csatolandó mellékletek; és 

 
(ii) a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Átadási Időszakon belül 

a Zárónapon 15:00 óráig ténylegesen jóváírásra kerül a Lebonyolító Értékpapírszámláján, 
azaz a KELER Zrt-nél vezetett 0042/044176 számú „Ajánlat ÉMÁSZ 2019” megnevezésű 
értékpapírszámlán. 
 

3.3 Amennyiben a 3.2 pontban írt feltételek nem teljesülnek, akkor a Részvények átadása nem 
érvényes. Ebben az esetben a Lebonyolító a Részvényeket a Zárónapot követő öt (5) munkanapon 
belül az alábbi 4. pontban foglaltak szerint visszatranszferálja az érintett Részvényesnek a 
Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a 
számlára, ahonnan a Részvények érkeztek. Az előbbiek szerint visszatranszferált Részvények az 
5.2 pontban foglaltaknak megfelelően érvénytelenítésre kerülnek.  
 

3.4 Amennyiben a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma eltér a Lebonyolító 
Értékpapírszámláján az Ajánlati Időszakon belül ténylegesen jóváírt Részvények számától, akkor 
a Részvényesi Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító Értékpapírszámláján az Ajánlati 
Időszakon belül ténylegesen jóváírt Részvények közül a kevesebb Részvény minősül érvényesen 
átadottnak. Amennyiben a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma 
alacsonyabb a Lebonyolító Értékpapírszámláján az Ajánlati Időszakon belül ténylegesen jóváírt 
Részvények számánál, akkor a Zárónapot követő öt (5) munkanapon belül a Lebonyolító a 
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különbözetet visszatranszferálja az érintett Részvényesnek a Részvényesi Nyilatkozatban 
megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények 
érkeztek. Az előbbiek szerint visszatranszferált Részvények az 5.2 pontban foglaltaknak 
megfelelően érvénytelenítésre kerülnek. 

 
A Teljes Dokumentáció Lebonyolító részére történő benyújtásának eljárási szabályai 
 

3.5 A Részvényesi Nyilatkozat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtható be. Jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője, képviselői vagy meghatalmazott 
igénybevételével járhat el. Meghatalmazott igénybevételére, illetve képviselő útján történő 
eljárásra vonatkozó szabályok tekintetében a Lebonyolító üzletszabályzata, hirdetményei, 
valamint a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat rendelkezései együttesen 
alkalmazandók. A Lebonyolító üzletszabályzata, és vonatkozó hirdetményei az alábbi címen 
tekinthetők meg: (URL cím: https://www.equilor.hu). 
 

3.6 Meghatalmazott igénybevétele esetén a meghatalmazott személynek a Részvényesi Nyilatkozat 
megtételére vonatkozó, a 3. számú melléklet szerinti tartalmú Meghatalmazással kell 
rendelkeznie.  

 
3.7 A Részvényesi Nyilatkozatot és a Meghatalmazást a Kitöltési Útmutató szerint olvashatóan kell 

kitölteni és benyújtani a Lebonyolítónak a Részvényesi Nyilatkozat, illetve a Kitöltési Útmutató 
alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt. A Részvényesi Nyilatkozat a Kitöltési 
Útmutatóval együtt az E.ON és a Lebonyolító honlapjáról (URL cím: https://www.eon.hu; 
https://www.equilor.hu) letölthető, illetve annak nyomtatott példányai az Elfogadó Helyen a 
Részvényesek rendelkezésére állnak.  

 
3.8 Amennyiben az átadott Részvények több TBSZ számláról, vagy különböző típusú (például NyESZ 

és TBSZ) számlákról kerültek transzferálásra, akkor minden számla vonatkozásában külön 
Részvényesi Nyilatkozatot kell kitölteni és leadni az adott számlának megfelelő adatokkal.  

 
3.9 A Részvényesi Nyilatkozatnak a Részvényes általi hiányos vagy nem megfelelő kitöltése, vagy a 

Teljes Dokumentáció nem teljeskörű rendelkezésre bocsátása, vagy két (2) eredeti példánya 
közötti esetleges eltérés ellenére a Lebonyolító dönthet úgy, hogy az ilyen Részvényesi 
Nyilatkozatot érvényesnek fogadja el.  

 
3.10 A Részvényes a Lebonyolítóhoz benyújtott Részvényesi Nyilatkozatot érvényesen nem vonhatja 

vissza. 
 
3.11 A Teljes Dokumentációt a Részvényes, vagy annak fentiek szerinti képviselője, meghatalmazottja 

a Lebonyolító részére az alábbiak szerint nyújthatja be: 
 

(i) A 4. számú mellékletben meghatározott Elfogadó Helyen az Átadási Időszak alatt, annak 
üzleti óráiban, a Zárónapon 15:00 óráig:  
 
o személyesen; 
o postai úton a Lebonyolító postai címére való megküldéssel (EQUILOR Befektetési 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország, H-1301 Budapest, 
Postafiók 7.). 

 
(ii) Postai levél esetén kérjük, a borítékot az alábbi jelöléssel lássa el: AJÁNLAT ÉMÁSZ 2019. 

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy személyes leadás kizárólag az üzleti órák alatt lehetséges 
(a Zárónapon pedig 15:00-ig). Az üzleti órákról további tájékoztatást a Lebonyolító 

https://www.equilor.hu/
https://www.eon.hu/
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honlapján (https://www.equilor.hu) talál. A Lebonyolító nem vállal felelősséget azokért a 
dokumentumokért, amelyeket üzleti órákon kívül kísérelnek meg kézbesíteni, illetve az 
Átadási Időszakon kívül érkező dokumentáció nem kerül figyelembevételre. 
 

3.12 Bármely dokumentum rendelkezésre bocsátási mód választása esetén a Részvényesi Nyilatkozat 
befogadásának feltétele, hogy a Teljes Dokumentáció a Zárónapon 15:00 óráig megérkezzen a 
Lebonyolítóhoz. A Részvényes döntése és kockázata, hogy milyen módon kívánja a Teljes 
Dokumentációt a Lebonyolító részére benyújtani, azonban az csak a Teljes Dokumentáció két 
eredeti, mindenben megegyező példányának tényleges, igazolt kézhezvételével, vagy 
kézbesítésével minősül átadottnak. A kézbesítés tekintetében a Lebonyolító nyilatkozatát kell – 
ellenkező bizonyításáig – irányadónak tekinteni.  
 

3.13 Felhívjuk a Részvényesek figyelmét arra, hogy a Teljes Dokumentáció meghatalmazott útján, 
postai úton, vagy futárral történő eljuttatásával kapcsolatos felelősség a Részvényesi 
Nyilatkozatot tevő Részvényest terheli. Ezért javasoljuk, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot 
személyesen adják át a Lebonyolítónak az Elfogadó Helyén.  

 
3.14 A Teljes Dokumentáció nem teljes vagy hibás kitöltéséből, illetve kézbesítéséből, továbbá a Teljes 

Dokumentáció két eredeti példánya közötti esetleges eltérésből adódó bármely 
jogkövetkezményt a Részvényes köteles viselni. 

 
A Részvények transzferálása 

 
3.15 A Részvények érvényes átadásának feltétele, hogy a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt 

Részvények az Átadási Időszakon belül a Zárónapon 15:00 óráig ténylegesen jóváírásra 
kerüljenek a Lebonyolító Értékpapírszámláján, azaz a KELER Zrt-nél vezetett 0042/044176 
számú „Ajánlat ÉMÁSZ 2019” megnevezésű értékpapírszámlán. 
 

3.16 Amennyiben a Részvényesi Nyilatkozaton feltüntetett darabszám eltér a Lebonyolító 
Értékpapírszámláján az Ajánlati Időszakon belül ténylegesen jóváírt Részvények számától, akkor 
a Részvényesi Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító Értékpapírszámlájára, azaz a KELER 
Zrt.-nél vezetett „Ajánlat ÉMÁSZ 2019” megnevezésű értékpapírszámlájára ténylegesen jóváírt 
Részvények közül a kevesebb Részvény minősül érvényesen átadottnak.  

 
3.17 A Részvényes viseli a Részvények transzferálásának költségét, felelősségét és kockázatát.  
 
3.18 A transzferálásra adott megbízásban kérjük, hogy a Részvényes (i) jelölje meg a Lebonyolító 

Értékpapírszámlája számát (a KELER Zrt.-nél vezetett 0042/044176 számú „Ajánlat ÉMÁSZ 
2019” megnevezésű értékpapírszámla), és (ii) a közlemény rovatban tüntesse fel ügyfél- és 
értékpapírszámla számát (ahonnan a transzfert indította) és adóazonosító jelét/adószámát, 
amelyek elmaradása esetén a Lebonyolító jogosult a Részvényesi Nyilatkozat visszautasítására. 

 
3.19 Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy a transzferálására adott megbízással egyidejűleg 

kérjék a transzfert végző befektetési szolgáltatótól a Részvények Bekerülési Értékének 
Lebonyolító részére történő igazolását. Ebben az esetben a transzfert indító befektetési 
szolgáltató a megbízás teljesítése során igazolja a Lebonyolító részére a Részvények Bekerülési 
Értékét.  

 
3.20 Amennyiben szolgáltatója a fenti eljárástól elzárkózik, akkor a Részvényes az adott befektetési 

szolgáltatótól kérje személyesen az 7. számú melléklet szerinti Bekerülési Értékről szóló igazolás 
kiadását, és azt a Részvényesi Nyilatkozathoz mellékelje. Ellenkező esetben, azaz a Bekerülési 
Érték igazolásának hiányában az Szja tv. értelmében a teljes bevétel (azaz Részvényenként a 
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Vételár) Árfolyamnyereségnek tekintendő. Az Árfolyamnyereség megállapításánál a 
Lebonyolítók kizárólag a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató Bekerülési 
Értékre vonatkozó igazolását fogadják el, kivéve, ha a Részvényes úgy nyilatkozik, hogy a 
Részvények eladásából származó jövedelem Árfolyamnyereségnek minősül. Utóbbi esetben a 
Lebonyolító a Részvényesnek a 6. számú melléklet szerinti formában megküldött nyilatkozatát is 
elfogadja a Bekerülési Érték és a járulékos költségek igazolásául. 

 
3.21 Természetes személyek esetén, ha: (i) a Részvényes adójogi szempontból nem magyarországi 

illetőségű; (ii) Magyarország és a Részvényes adóilletősége szerinti ország között van érvényben 
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény; és (iii) az egyezmény szerint az Árfolyamnyereség 
nem adóztatható Magyarországon, akkor a Részvényes külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság 
által kiállított adójogi illetőségigazolás eredeti példányával és annak hiteles magyar nyelvű 
fordításával kell igazolnia, amelyeket a Részvényesi Nyilatkozathoz kell csatolni. Amennyiben a 
Részvényesre vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek 
jelentősége van, akkor a Részvényesnek csatolnia kell egy nyilatkozatot (eredeti példányban) 
arról, hogy a Részvény átadása folytán megszerzett jövedelem tekintetében haszonhúzónak 
minősül-e, és csatolni kell ezen nyilatkozat hiteles magyar fordítását is. 

 
A Részvényesi Nyilatkozat megtételére vonatkozó Meghatalmazás szabályai 

 
3.22 Meghatalmazott útján történő eljárás esetén a fentiekben meghatározott iratokon felül a 

meghatalmazott köteles benyújtani a magyar nyelvű Meghatalmazását, illetve idegen nyelven 
készült Meghatalmazás esetében a magyar nyelvű fordítást is. 
 

3.23 Javasoljuk a Részvényeseknek, hogy amennyiben meghatalmazottjuknak a Meghatalmazást 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kívánják megadni, akkor használják a jelen Vételi 
Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 3. számú mellékletét képező Meghatalmazás szöveget. A 
Meghatalmazás minta használata nem kötelező, de a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a 
Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat.  

 
3.24 Belföldön kiállított okirat esetén a meghatalmazott teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú 

hitelesítésével), vagy közokiratba foglalt Meghatalmazással járhat el. A külföldön kiállított 
okiratba foglalt Meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes külföldi magyar külképviseleti 
hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt 
okiratot a közjegyző közjegyzői minőségét igazoló felülhitelesítési záradékkal (Apostille-lal) kell 
ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően. Magyarországnak bizonyos államokkal 
léteznek kétoldalú egyezményei, amelyek a külföldön kiállított meghatalmazások tekintetében 
nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, 
csak a közjegyzői aláírás-hitelesítést. Ezen egyezmények és az ilyen Meghatalmazások tartalmi 
és formai kellékéről a Részvényes köteles a Meghatalmazás kiállításakor elégséges bizonyítékkal 
szolgálni, amennyiben él a kétoldalú egyezmény nyújtotta könnyítéssel.  

 
4 A VÉTELÁR MEGFIZETÉSE 
 
4.1 Az E.ON a Vételárat a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban foglalt feltételek 

szerint a Zárónapot követő öt (5) munkanapon belül pénzben, átutalással megfizeti a jelen Vételi 
Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat fenti 3. pontjában meghatározott módon érvényesen 
átadott összes Részvény után, tekintet nélkül azok mennyiségére. 

 
4.2 A Vételárat az E.ON megbízása alapján a Lebonyolító fizeti ki a Részvényesek részére.  
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4.3 Amennyiben a Részvények nem TBSZ vagy NyESZ számláról kerülnek érvényesen átadásra, 
akkor a Vételár a Részvényesi Nyilatkozatban a Részvényes által megadott belföldi 
hitelintézetnél vezetett, forintban kezdeményezett átutalás fogadására alkalmas folyószámlára, 
vagy belföldi befektetési vállalkozásnál vezetett ügyfélszámlára történő átutalással, kizárólag 
forintban kerül kifizetésre a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban foglaltak szerint.  

 
4.4 Amennyiben a Részvények TBSZ vagy NyESZ számláról kerülnek érvényesen átadásra, akkor a 

Vételár a transzfert indító befektetési szolgáltató által kiadott igazolásban feltüntetett TBSZ vagy 
NyESZ számlához kapcsolódó pénzszámlára kerül forintban átutalásra. 
 

4.5 Amennyiben a Részvények átadása nem érvényes a fenti 3. pont szerint, akkor a Részvényeket a 
Lebonyolító a Zárónapot követő öt (5) munkanapon belül visszatranszferálja az érintett 
Részvényes által a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek 
hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek. Amennyiben e számla a transzferálás 
megkísérlésének időpontjára már megszüntetésre került, a Részvények a Lebonyolító 
Értékpapírszámláján kerülnek elhelyezésre. Erről a Részvényes, illetve a nevében eljáró személy 
külön értesítést nem kap. 

 
4.6 Nem érinti a Részvények átadásának érvényességét, illetve az E.ON Részvényekkel kapcsolatos 

tulajdonjogának megszerzését, ha a Részvényes által benyújtott dokumentáció kizárólag azért 
nem tekinthető Teljes Dokumentációnak, mert a Részvényes a Részvényesi Nyilatkozatban a 
Vételár megfizetésére bankszámlát, ügyfélszámlát nem jelölt meg, azt hibásan adta meg, az 
alkalmatlan a Vételár fogadására vagy a Vételár megfizetésének megkísérlése időpontjára a 
számla már zárásra került. Ilyen esetben a Részvényesnek járó - a fentiek miatt kifizetésre nem 
került - ellenérték a Zárónapot követő legkésőbb hatodik (6.) munkanapon az „Ajánlat ÉMÁSZ 
2019” pénzszámlán kerül jóváírásra mindaddig, amíg az érintett Részvényes a Lebonyolítónál 
írásbeli nyilatkozatban pótolja a Vételár kifizetéséhez szükséges hiányzó vagy hibás 
információkat, de legkésőbb a vonatkozó jogszabályok által meghatározott idő elteltéig. Az 
„Ajánlat ÉMÁSZ 2019” pénzszámlán történő jóváírásról a Részvényes, illetve a nevében eljáró 
személy külön értesítést nem kap. Amennyiben a Részvényes a nyilatkozatot a Lebonyolítónál 
megteszi, akkor a Lebonyolító a nyilatkozat megtételétől számított öt (5) munkanapon belül 
gondoskodik a Vételár kifizetéséről. A Vételár jelen pont szerinti jóváírása az az „Ajánlat ÉMÁSZ 
2019” pénzszámlán a Vételár kifizetésének minősül, ezért ennek eredményeképpen az 5.1 
pontban foglaltaknak megfelelően a Részvények tulajdonjoga átszáll az E.ON-ra. 
 

4.7 Az E.ON és a Lebonyolító nem fizetnek kamatot, illetve az E.ON nem esik késedelembe, ha a 
Vételár kifizetése a Részvényesi Nyilatkozatban hibásan megadott információk miatt nem 
lehetséges. Egyéb esetben, ha a Vételár kifizetése a fenti időpontot követően történik meg, az 
E.ON a még nem teljesített Vételár után, a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizeti meg. Az E.ON-t 
és a Lebonyolítót nem terheli felelősség az átutalással kapcsolatos olyan késedelem miatt, amely 
a banki átutalási megbízás megadása után merült fel. 

 
4.8 A kifizetést teljesítő Lebonyolító költségei nem a Részvényest terhelik, az átutalást fogadó 

pénzintézet költségei és díjai azonban a Részvényest terhelik. 
 
5 A RÉSZVÉNYEK TULAJDONJOGÁNAK ÁTSZÁLLÁSA ÉS A RÉSZVÉNYEK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE 

 
5.1 A jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban foglaltak szerint az Átadási Időszakban 

érvényesen átadott Részvények feletti tulajdonjog ezen Részvényeknek a Lebonyolító 
Értékpapírszámláján, azaz a KELER Zrt.-nél vezetett 0042/044176 számú „Ajánlat ÉMÁSZ 
2019” megnevezésű értékpapírszámlán történő jóváírását, illetve a Vételárnak a jelen Vételi Jog 
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Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban (ideértve különösen a fenti 4.6 pontban) foglaltak szerinti 
megfizetését követően száll át az E.ON-ra. 
 

5.2 A jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban foglaltak szerint az Átadási Időszakban 
érvényesen át nem adott Részvényeket a Céltársaság a Tpt. 76/D. § (5) bekezdése szerint 
érvénytelenné nyilvánítja, és helyettük új részvényeket bocsát ki, amelyeket a Vételi Jog 
gyakorlására tekintettel az E.ON rendelkezésére bocsát.  

 
6 ADÓZÁSI KÉRDÉSEK  

 
Az alábbi tájékoztató jellegű összefoglaló a Vételi Jog gyakorlásának tudomásul vételével és a 
Részvények átadásával kapcsolatban a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények 
általános jellegű ismertetése és nem tekinthető az összes olyan adózási szabály átfogó leírásának, 
amelynek jelentősége lehet a Részvények átadásával kapcsolatban.  
 
Az alábbi összefoglaló a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat keltének napján hatályos 
magyar adójogi szabályok alapján készült. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok 
megváltoznak (akár visszaható hatállyal), akkor a Részvényesnél felmerülő egyes 
adókövetkezmények az alábbiaktól eltérően alakulhatnak. A Vételi Jog gyakorlásának tudomásul 
vételével és a Részvények átadásával kapcsolatos adójogi következmények az esetlegesen 
alkalmazandó kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények rendelkezései és a Részvényes 
egyedi körülményei szerint az alábbiaktól szintén eltérően alakulhatnak. 
 
Az alábbi összefoglaló nem helyettesítheti a szakértő által nyújtott tanácsadást. A Részvényes 
döntése és felelőssége, hogy kér-e személyre szóló pénzügyi, jogi és adótanácsot.  
 

6.1. Adózási kérdések, amennyiben a Részvényes magyar adóügyi illetőségű magánszemély  
 
A magyar személyi jövedelemadó következmények a magánszemély által megszerzett jövedelem 
típusától függően eltérően alakulhatnak. A Részvényekből származó jövedelem általában lehet:  
 
(i) ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem; 
(ii) árfolyamnyereségből származó jövedelem; 
(iii) tartós befektetésből származó jövedelem; vagy 
(iv) nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem.  

 
A Részvények átadásával kapcsolatban a magyar adóügyi illetőségű magánszemély 
Részvényesnél felmerülő adókötelezettségeket főszabályként az ellenőrzött tőkepiaci ügylet 
szabályai szerint kell megállapítani (amennyiben nem tartós befektetési számlán, illetve nyugdíj 
előtakarékossági számlán nyilvántartott Részvényről van szó és speciális körülmények nem 
állnak fenn).  Elképzelhető, hogy egy Részvényes tulajdonában álló különböző Részvények 
eladásából származó jövedelemre eltérő jövedelemadó szabályokat kell alkalmazni. 
 
Amennyiben a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 5. számú melléklete - belföldi 
illetőségű természetes személy esetén a Részvények transzferálását végző befektetési 
szolgáltató által kiállított igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről ("Bekerülési 
Érték") és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NyESz vagy TBSZ 
státuszáról - nem érkezik meg a Zárónapig az Elfogadó Helyre, és a magánszemély Részvényes 
arról sem nyilatkozik, hogy az Szja tv. alapján a Vételárból származó jövedelme 
Árfolyamnyereségként adóköteles, úgy a Lebonyolító a Vételár kifizetéséből származó 
jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe. 
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Amennyiben a Részvényes nem közli az adóazonosító jelét, a Lebonyolító visszautasíthatja a 
Részvényesi Nyilatkozatot, illetve annak elfogadása esetén a Vételár kifizetését az Art. 34. § (2) 
bekezdése alapján a Részvényes adóazonosító jelének közléséig meg kell tagadni. 

 
6.1.1 Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem  
 

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség ellenőrzött tőkepiaci ügyletből 
származó jövedelemként adóköteles, a Lebonyolítót nem terheli adó (adóelőleg) levonási 
kötelezettség. A Lebonyolító a részvényátruházás vonatkozásában bizonylatot (adóigazolást) állít 
ki a Részvényes részére az Szja tv. rendelkezései alapján. Az Szja tv. 67/A § (5) bekezdése 
értelmében a jövedelmet és az adót a belföldi illetőségű magánszemély Részvényes a 
részvényátruházásról a Lebonyolító által kiállított bizonylat(ok) (adóigazolás(ok)), illetőleg saját 
nyilvántartása alapján állapítja meg, az adóévről benyújtandó bevallásban vallja be, valamint az 
adót a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg.  
 
A Lebonyolító az adóévet követő év február 15-éig a magánszemély Részvényes(ek) nevének és 
adóazonosító számának feltüntetésével – adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz a 
magánszemély Részvényesek által az adóévben megvalósult a jelen Vételi Ajánlat elfogadása 
alapján létrejött részvény-átruházási ügyletek során megszerzett bevételekről. 
 
A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Bekerülési Érték és a járulékos költségek 
együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből 
származó nyereséget – meghatározott korlátozásokkal – csökkenthetik a más ellenőrzött piaci 
ügyletekből származó veszteségek.  

 
6.1.2 Árfolyamnyereségből származó jövedelem  
 

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség árfolyamnyereségből származó 
jövedelemként adóköteles, akkor azt személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli. A 
nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Bekerülési Érték és a járulékos költségek 
együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az árfolyamnyereségből származó 
jövedelem nem csökkenthető a más ügyleten elért árfolyamveszteséggel. 
 
Az Ajánlati Árból személyi jövedelemadó-előleg levonásra kerül. A Részvényesnek a végleges 
személyi jövedelemadó kötelezettségét az év végi adóbevallásban kell megállapítani. 
 
A Szocho tv. alapján az árfolyamnyereségből származó jövedelmet szociális hozzájárulási adó 
fizetési kötelezettség is terheli. A szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség mindaddig 
fennáll, amíg a Részvényes Szocho tv. 1. § (1)-(3) bekezdés és 1. § (5) bekezdés a)-e) pontja 
szerinti jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét. 
Amennyiben a Részvényes nem nyilatkozik, hogy a tárgyévre vonatkozóan elérte vagy várhatóan 
el fogja érni az adófizetési felső határt a szociális hozzájárulási adó a Vételárból levonásra kerül. 
A szociális hozzájárulási adó mértéke jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 
időpontjában 17.5%. 

 
6.1.3 Tartós befektetésből származó jövedelem, illetve nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt 

jövedelem 
 

Amennyiben a Részvények TBSZ vagy NyESZ számláról kerülnek transzferálásra, a Vételár a 
transzfert indító befektetési szolgáltató által kiadott igazolásban feltüntetett TBSZ vagy NyESZ 
számlához kapcsolódó pénzszámlára kerül átutalásra, mely során adókötelezettség nem kerül 
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megállapításra. A TBSZ és NyESZ számlákra vonatkozó speciális adószabályok miatt, ilyen 
esetben adókötelezettség a számlán lévő befektetett összeg kivonása időpontjában merülhet fel.   

 
6.2. Adózási kérdések, amennyiben a Részvényes magyar adóügyi illetőségű, de nem magánszemély 

 
A Vételárból adó (adóelőleg) nem kerül levonásra. A Részvények eladásából származó jövedelmet 
az adott Részvényesre vonatkozó adószabályok alapján társasági adó és más adók terhelhetik. 

 
6.3. Adózási kérdések, amennyiben a Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű magánszemély 

 
Külföldi illetőségű magánszemély Részvényes esetében a fentiekben a magyar adóilletőségű 
magánszemélyekkel kapcsolatban kifejtetteken túl az adóilletőségének megfelelő állam és 
Magyarország közötti kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezései is irányadók az 
adókötelezettség megállapítása tekintetében. Amennyiben a Részvényesnek van olyan számlája 
a Lebonyolítónál, ami az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási 
együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvénynek megfelelő átvilágítási 
kötelezettség alá esik, vagy most nyit ilyen számlát, és az átvilágítási folyamat alapján a külföldi 
illetősége megállapítást nyer, akkor a Lebonyolító az adóilletőséget ezen folyamat eredménye 
alapján veszi figyelembe.  
 
Amennyiben a Részvényes nem rendelkezik ilyen számlával a Lebonyolítónál, vagy az átvilágítás 
eredményeként Lebonyolító azt állapítja meg, hogy a magánszemélynek több tagállamban, más 
államban vagy más joghatósággal rendelkező területen van illetősége, akkor a Részvényesnek 
igazolnia kell a külföldi adóügyi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított okirat 
(illetőségigazolás) angol nyelvű példányával, vagy ennek magyar nyelvű szakfordításával, vagy 
ezek bármelyikének közjegyző által készített hiteles másolatával. Ha a Részvényes nem 
nyilatkozik adóügyi illetőségéről a Részvényesi Nyilatkozatban, és nem igazolja külföldi adóügyi 
illetőségét, akkor magyar adóügyi illetőségűnek kell tekinteni.  

 
6.4. Adózási kérdések amennyiben a Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű és nem is 

magánszemély 
 
A Vételár után Magyarországon nem keletkezik adókötelezettség, feltéve, hogy a Részvények 
eladása nem kapcsolódik a Részvényes magyarországi adójogi telephelyén keresztül 
megvalósuló gazdasági tevékenységéhez.  
 

7 KIVEZETÉS 
 
A BÉT a bevezetési és forgalomban tartási szabályokról szóló szabályzata alapján a Vételi Jog 
gyakorlása a Céltársaság részvényeinek a BÉT-ről való automatikus kivezetését eredményezi. A 
kivezetés a Vételi Jog gyakorlása során át nem adott Részvények KELER Zrt. közleményében 
meghirdetett törlésének napját követő nappal történik. 

 
8 ALKALMAZANDÓ JOG, JOGVITÁK ESETÉN ELJÁRÓ BÍRÓSÁG 

 
A jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat és annak mellékletei a magyar jog alapján 
készültek. Ezen dokumentumokra és azok értelmezésére a magyar jog az irányadó.  
 
A jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat a közzétételének és a Felügyelethez történő 
benyújtásának napján hatályos Tpt. alapján készült, és annak értelmezésekor is azt kell 
alkalmazni. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT  
 

KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁT TUDOMÁSUL VESZEM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET A 
VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT  

ÁTRUHÁZOM AZ E.ON HUNGÁRIA ZRT.-RE 
 
A jelen nyilatkozat a 7. pontban meghatározott részvényes nyilatkozata az E.ON Hungária Energetikai 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszáma: 01-
10-043518) ("E.ON") az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság (székhelye: 3525 Miskolc, Dózsa György út 13.; cégjegyzékszáma: Cg. 05-10-
000067) dematerializált, egyenként 10.000,-Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló 
törzsrészvényei tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 76/D. § (1) bekezdése alapján 
gyakorolt vételi joga tudomásul vételére, valamint a vételi jog gyakorlása következtében a jelenleg még 
nem az E.ON tulajdonában lévő részvények E.ON részére történő átadására és tulajdonjogának 
átruházására vonatkozóan Részvényenként 31.701,- Ft azaz harmincegyezer-hétszázegy forint 
vételáron. 
 
Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy (kivéve, ha a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 
másképpen rendelkezik) a Részvények átadása kizárólag akkor tekinthető érvényesnek, ha a 
Részvényes gondoskodik arról, hogy a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt számú Részvény a Vételi 
Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 3. pontjában foglaltak szerint – ideértve különösen a 3.4 pontban 
jelzett kockázatot is - a Részvényesi Nyilatkozatot befogadó Lebonyolító Értékpapírszámláján, azaz a 
KELER Zrt.-nél vezetett 0042/044176 számú „Ajánlat ÉMÁSZ 2019” megnevezésű értékpapírszámlán 
ténylegesen jóváírásra kerüljön az Átadási Időszakon belül, a Zárónapon 15:00 óráig.  Kérjük, hogy a 
Részvényesi Nyilatkozat kitöltése előtt feltétlenül olvassa el a Kitöltési Útmutatót! 

 
1. A Lebonyolító adatai 
 

Részvényesi Nyilatkozatot befogadó Lebonyolító: 
 
EQUILOR Befektetési Zrt. ("Lebonyolító") (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg: 
01-10-041431) (Részvények transzferálása a Lebonyolító Értékpapírszámlájára, azaz a KELER 
Zrt. által vezetett 0042/044176 számú, „Ajánlat ÉMÁSZ 2019” megnevezésű 
értékpapírszámlaszámra történik) 

 
Az Elfogadó Nyilatkozat postai megküldése esetén alkalmazandó postacím:  
EQUILOR Zrt.  
Magyarország, H-1301 Budapest, Postafiók 7. 
A borítékon kérjük feltüntetni az „Ajánlat ÉMÁSZ 2019” megjelölést.  
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2. A Részvényes adatai 
 

Természetes személy esetén 
 

Név:  

Születéskori név:  

Állampolgársága: 
 

 

Lakcím:  

Levelezési cím:  

Adóazonosító jel:  

Személyigazolvány szám/ 
Útlevélszám és okmány 
típusa: 

 

Anyja születési neve:  

Születési hely, ország és idő:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

 
Nem természetes személy esetén 

 
Társaság neve:  

Cím:  

Adószám:  

Cégjegyzékszám:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

  Képviselő 1 adatai 
Név:  

Lakcím:  

Adóazonosító jele:  

Anyja születési neve:  

Születési hely/idő:  

  Képviselő 2 adatai 
Név:  

Lakcím:  

Adóazonosító jele:  

Anyja születési neve:  

Születési hely/idő:  
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3. A Részvények 
 

A Részvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan tudomásul veszem a Vételi Jog gyakorlását: 
______________ darab, azaz betűvel kiírva: _________________ darab. 
 
Transzfert indító befektetési szolgáltató megnevezése és KELER számlaszáma: 
_________________________________________ 
 
Értékpapír-számlaszám, ahonnan a Részvények transzferálása történik: 
 _________________________________________ 

 
4.  A Részvényes adójogi illetősége 
 
4.1.  Természetes személyek 
 

Magyarország * 

Más. Kérjük, határozza meg az országot: _____________________ * 

Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben 
van kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása 
szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetőséggel.  

* 

Az egyezmény előírásai szerint a Részvények értékesítésével összefüggésben 
realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetőségem szerinti országban adóztatható.  

* 

Az adóilletőség igazolás eredeti példányát jelen Elfogadó Nyilatkozathoz 
mellékeltem. 

* 

 
4.2.  Nem természetes személyek 
 

Magyarország * 

Más. Kérjük, határozza meg az országot: _____________________ * 

 
*Kérjük, jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet! 

 
5.  A Részvények eladásából származó jövedelem 
 

A Nyilatkozat jelen részét csak természetes személy Részvényesek számára szükséges kitölteni!  
 
A Részvények eladásából származó jövedelem:  

 
__*  ellenőrzött tőkepiaci ügyletként adóköteles 
__*  tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles 
__*  árfolyamnyereségként adóköteles 
__*  az Szja tv. szerinti követelményeknek megfelelő nyugdíj-előtakarékossági számlán 

fogják jóváírni 
* Kérjük, jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet! Egy Részvényesi Nyilatkozaton csak egy 
mód választható! 

 
Amennyiben a Részvények eladásából származó jövedelem egyes részei a személyi jövedelemadó 
tekintetében eltérő elbírálás alá esnek, úgy ennek megfelelően több Részvényesi Nyilatkozat 
kitöltése szükséges.  
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6.  A Vételár megfizetésének módja 
 
6.1.  NEM NyESZ és TBSZ számlákról történő transzferálás estén  

 
Ezt a részt akkor töltse ki, amennyiben a Részvények NEM TBSZ, vagy NEM NyESZ számláról 
kerültek transzferálásra! TBSZ, NyESZ számláról történő transzferálás esetén a 6.2. pontot 
kérjük kitölteni! 
 
A Részvények Vételárát az alábbi bankszámlára vagy ügyfélszámlára történő átutalással kérem 
teljesíteni (kivéve NyESZ és TBSZ számla esetén).  
Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató neve: ___________________ 
Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató címe: ___________________ 
Kedvezményezett, Számlatulajdonos Részvényes neve: ___________________ 
Kedvezményezett ügyfélszámlájának száma (amennyiben a számlát befektetési szolgáltató 
vezeti): ___________________ 
Számlaszám:  
____________________-____________________-____________________  
 

6.2.  NyESZ és TBSZ számlákról történő transzferálás estén  
 

Kérem a Lebonyolítót, hogy a Részvények Vételárát az alábbi NYESZ/TBSZ számlámra 
szíveskedjen átutalni:  
Befektetési szolgáltató neve:          
Számlatulajdonos neve:          
NYESZ/Tartós pénzbefektetési számla száma: 
 ____________________-____________________-____________________  
Közlemény: ÉMÁSZ AJÁNLAT 2019 

 
7.  Visszatranszferálás 
 

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 6.2. pontban megjelölt NyESZ vagy TBSZ számlára vonatkozó adatok és a transzfert indító 
szolgáltató által kiállított 5. vagy a Részvényes által kiállított 7. számú melléklet szerinti 
Bekerülési Érték Igazolásban (amennyiben ilyen dokumentum csatolásra került) feltüntetett 
számlára vonatkozó adatok közötti eltérés esetén a Lebonyolító a transzfert indító szolgáltató 
által kiadott igazolásban feltüntetett adatokat tekinti irányadónak és a Részvények Vételárát az 
ezen igazolásban feltüntetett számlára utalja át! 
 
Részvényesi Nyilatkozatonként kizárólag egy NyESZ vagy egy TBSZ számla tüntethető fel, és egy 
Részvényesi Nyilatkozaton kizárólag egy Vételár megfizetési mód választható. Amennyiben a 
Részvények több TBSZ számláról, vagy eltérő típusú (pl. NyESZ és TBSZ) számlákról kerültek 
transzferálásra, akkor számlánként különböző Részvényesi Nyilatkozatot kell kitölteni és leadni 
az adott számlának megfelelő adatokkal.  
 
A Részvényesi Nyilatkozat aláírásával felelősséget vállalok a Részvényesi Nyilatkozatban és 
mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért és valódiságáért, valamint a 
csatolt dokumentumok valódiságáért. 
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Tudomásul veszem, hogy a Vételár magyar forintban kerül kifizetésre.  
 
A Részvényesi Nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a „Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló 
Nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot, annak jelen nyilatkozat aláírásának napjáig kiadott 
módosításait, illetve az azzal kapcsolatos vagy összefüggő egyéb hirdetményeket, 
közzétételeket, a Lebonyolító üzletszabályzatát és hirdetményeit megismertem, megértettem.   

 
Ezennel kijelentem, hogy a Vételi Jog gyakorlását tudomásul veszem és a tulajdonomban lévő 
Részvények E.ON részére történő átadása tekintetében teljes mértékben megfelelek a rám 
vonatkozó jogrendszer követelményeinek, beleértve az esetlegesen szükséges engedélyek és 
jóváhagyások beszerzését, nyilatkozatok megtételét, közlemények közzétételét és az illetékek, 
valamint egyéb díjak és költségek megfizetését, továbbá az egyéb kötelezettségek teljesítését. 
 
Elfogadom, hogy: (i) a tulajdonomban lévő Részvények érvényes átadásának részletes feltételeit 
a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat tartalmazza, melyet mindenre kiterjedően 
megismertem; (ii) a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban foglaltakkal összhangban a 
Kitöltési Útmutató szerint kitöltött Részvényesi Nyilatkozat alapján köteles vagyok a 
Részvényeket az E.ON részére átadni, és (iii) a Részvényesi Nyilatkozat nem vonható vissza. 
 
Ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam átadott Részvényeket a 
Részvényesi Nyilatkozatot befogadó Lebonyolító elkülönített értékpapírszámlán letétben tartsa 
nyilván. 
 
A Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatra, és annak értelmezésére (ideértve annak 
mellékleteit is), valamint a Vételi Jog gyakorlására tekintettel a tulajdonomban lévő Részvények 
E.ON részére történő átadására a magyar jog az irányadó.  
 
A Részvényeknek a Lebonyolító Értékpapírszámlájára, azaz a KELER Zrt.-nél vezetett „Ajánlat 
ÉMÁSZ 2019” megnevezésű értékpapírszámlájára történő transzferálásával, illetve a 
Részvényesi Nyilatkozat aláírásával a Részvényes tudomásul veszi, hogy az általa kitöltött 
Részvényesi Nyilatkozatban szereplő személyes adatokat, bank- és értékpapírtitkot ("Adatok") a 
Lebonyolító, illetve az E.ON kezelje. 

 
Az adatkezelés során az Adatok továbbításra kerülnek a Céltársaság részére is, amely ebben a 
körben önálló adatkezelőnek minősül. Az adatkezelés célja a felek által a Vételi Jog Gyakorlásáról 
Szóló Nyilatkozatban vállalat kötelezettségeik teljesítése. A személyes adatok kizárólag a Vételi 
Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat és annak elfogásával kapcsolatos teendők lebonyolítása 
céljából, a megfelelő gondossággal kezelhetőek, a Magyarországon érvényben lévő 
jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) rendelkezéseire.  
 
A Lebonyolító ezúton tájékoztatja a Részvényest, hogy az Adatok mind papír alapon, mind pedig 
elektronikus formátumban rögzítésre kerülnek. Az Adatok a vonatkozó adózási, tőkepiaci 
tranzakciós, pénzmosási vagy egyéb jogszabályok által előírt ideig, egyéb esetben a Zárónapot 
követő 8 évig kerülnek megőrzése. A Részvényes jogosult a Lebonyolítótól, az E.ON-tól, vagy a 
Céltársaságtól a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, kérheti a személyes adatai 
helyesbítését, zárolását, - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését, illetve jogellenesnek vélt 
adatkezelés esetén tiltakozhat az Adatok kezelése ellen. A Részvényes továbbá az adatkezelő 
belső adatvédelmi felelőséhez (adatvédelmi tisztviselőjéhez), a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhat az adatkezeléssel 
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összefüggésben. Az adatkezelési tájékoztató a fenti adatkezeléssel kapcsoltban megtalálható a 
www.eon.hu, illetve a www.equilor.hu oldalon. A fenti adatvédelmi tájékoztatást tudomásul 
vettem. 

 
8.  Aláírás 
 

Dátum: ____________________  
Aláírás: ____________________  
Aláíró(k) neve, tisztsége nyomtatott betűkkel kiírva: ___________________   
Címe: ____________________________ 
        

1. Tanú 2. Tanú 
Aláírás: ________________________ Aláírás ________________________ 
Név: ________________________ Név:  ________________________ 
Cím: ________________________ Cím:   ________________________ 

 
___* személyesen jár el (vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

aláírásra jogosult képviselőjeként) 
___* meghatalmazott 
 
* Kérjük, jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet! 

 
Személyes ügyintézés esetén a Részvényesi Nyilatkozat átadását a Részvényes a Lebonyolító, 
által érkeztetett aláírt Részvényesi Nyilatkozat másodpéldánya, vagy a Lebonyolító által 
érkeztetett, aláírt Részvényesi Nyilatkozat másolata igazolja, amely a leadás során kerül átadásra.  
 
Postai vagy futár által történő megküldés esetén a Lebonyolító a Részvényesi Nyilatkozat 
érkeztetett aláírt másodpéldánya, vagy a Lebonyolító által érkeztetett, aláírt Részvényesi 
Nyilatkozat másolati példányát postai úton küldi meg a Részvényes számára.  

 
Lebonyolító tölti ki: 
 
A Részvényesi Nyilatkozat eredeti példányát és alábbiakban jelzett mellékleteit a mai napon 
átvettem:  
 
Budapest, 2020. év __. hó __. nap 
 
 
_______________________________ 
Cégnév / Ügyintéző neve / Aláírása 

  

http://www.eon.hu/
http://www.equilor.hu/
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9.  Mellékletek 
 

____* Teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba foglalt Meghatalmazás (3. számú melléklet 
szerint javasolt tartalommal), ha a Részvényes nem személyesen jár el (a külföldön 
kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes külföldi magyar 
külképviseleti hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi 
közjegyző előtt aláírt okiratot a közjegyző közjegyzői minőségét igazoló felülhitelesítési 
záradékkal (Apostille-lal) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően) (ld. még 
a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 3.24 pontját); 

 
___*  Belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transzferálását végző 

befektetési szolgáltató által kiállított, 5. számú mellékletnek megfelelő igazolás a 
Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel 
kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NyESz vagy TBSZ státuszáról; 

 
___*  Természetes személy Részvényes/Meghatalmazott nyilatkozata a Részvények 

megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan 
felmerült járulékos költségekről (7. melléklet); 

 
____* Amennyiben a Részvényes a magyar adójogi szabályok szerint nem minősül belföldi 

adóilletőségűnek: a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolás angol nyelvű 
példánya, vagy annak magyar nyelvű szakfordítása, vagy ezek valamelyikének közjegyző 
által készített hiteles másolata. 

 
*Kérjük, jelölje meg X jellel az Ön esetében csatolandó mellékleteket! 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 
Kérjük Önt, amennyiben a Vételi Jog gyakorlását tudomásul veszi és a tulajdonában lévő Részvényeket 
az E.ON részére átadja, akkor ezt a Részvényesi Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Elfogadó 
Helyre – a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 3. pontjában meghatározottak szerinti – történő 
eljuttatásával jelezze. A Részvényesi Nyilatkozat a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozattal együtt 
olvasandó és a Részvényesi Nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések a Vételi Jog Gyakorlásáról 
Szóló Nyilatkozatban meghatározott tartalommal bírnak. 
 
Amennyiben a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat másként nem rendelkezik, akkor az E.ON 
kizárólag a megfelelően kitöltött és az Átadási Időszakon belül benyújtott Részvényesi Nyilatkozatok 
alapján jogosult a Részvényeket a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban foglaltak szerint 
megszerezni. Amennyiben a Részvényesi Nyilatkozat kitöltésével vagy a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló 
Nyilatkozattal kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, keresse a Lebonyolítót a +36-1-430-3980 
telefonszámon vagy e-mailben az ajanlat2019@equilor.hu címen, vagy tájékozódjon a 
https://www.equilor.hu honlapon.  
 
A Részvényesi Nyilatkozat kitöltése, aláírása, Elfogadó Helyre az Átadási Időszak alatt történő 
eljuttatása a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását 
jelenti az Ön részéről.  
 
A Részvényesi Nyilatkozatot személyesen, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
Részvényes képviselője útján vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 
Meghatalmazással meghatalmazott képviselő útján kell átadni az Elfogadó Helyen. A Vételi Jog 
Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 3. pontja szerint a Lebonyolító részére a Részvényesi Nyilatkozat postai 
úton vagy futáron keresztül is eljuttatható. 
 
Amennyiben a Vételi Jog gyakorlását tudomásul veszi és a tulajdonában lévő Részvényeket az E.ON 
részére átadja, akkor a Részvényesi Nyilatkozatban meghatározott számú Részvényt az Átadási 
Időszakon belül egy engedéllyel rendelkező magyar befektetési szolgáltatón keresztül át kell 
transzferálnia a Lebonyolító Értékpapírszámlájára, azaz a KELER Zrt.-nél vezetett 0042/044176 számú 
„Ajánlat ÉMÁSZ 2019” megnevezésű értékpapírszámlára. A Részvényesnek gondoskodnia kell arról, 
hogy a transzfert indító befektetési szolgáltató által kiállításra kerülő, 5. számú vagy a Részvényes által 
tett 7. számú melléklet szerinti Bekerülési érték igazolás, nyilatkozat a transzfer indításával egy időben, 
de legkésőbb a Zárónapig a Lebonyolító részére megküldésre, vagy a Részvényes által átadásra 
kerüljön.   
 
A Vételár megfizetése forintban történik a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 4. pontjában 
meghatározottak szerint.  
 
1.  A Lebonyolító adatai 
 

Név:   EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cím:   1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. 
Cg. szám:  Cg: 01-10-041431 
Tel:   (36-1) 430 3980 
Fax:   (36-1) 430 3981 
Web:   https://www.equilor.hu 
E-mail:   ajanlat2019@equilor.hu 

 

mailto:ajanlat2019@equilor.hu
https://www.equilor.hu/
https://www.equilor.hu/
mailto:ajanlat2019@equilor.hu
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2.  A Részvényes adatai 
 

Kérjük, adja meg az azonosító adatait. Amennyiben a belföldi magánszemély Részvényes nem 
rendelkezik adóazonosító jellel, köteles azt a tulajdonában lévő Részvényeknek az E.ON részére 
történő átadása előtt igényelni, mert a Részvényesi Nyilatkozat kitöltéséhez az adóazonosító jel 
megadása feltétlenül szükséges. 

 
3.  A Részvények 
 

Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát, amelyekre vonatkozóan a Vételi Jog gyakorlását 
tudomásul veszi, továbbá a befektetési szolgáltató megnevezését és értékpapírszámla számát, 
ahonnan a Részvényeket transzferálni kívánja. 

 
4. A Részvényes adójogi illetősége 
 

Kérjük, a Részvényesi Nyilatkozatban X-szel adja meg azt az országot, ahol Ön adójogi 
szempontból illetőséggel bír. Ha nem jelölte meg adóilletőségét, akkor a személyi 
jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetőségűnek tekintjük! 
 
Ha Ön adójogi szempontból magyarországi illetőségű, akkor folytassa a Részvényesi Nyilatkozat 
kitöltését az 5. pontnál! 
 
Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, kérjük, a Részvényesi Nyilatkozatban 
a megfelelő rovat megjelölésével nyilatkozzon arról, hogy a Magyarország és az Ön által 
meghatározott ország között fennálló, a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény, vagy pedig 
ilyen egyezmény hiányában a személyi jövedelemadóról szóló magyar törvény szempontjából Ön 
az Ön által meghatározott országban rendelkezik adójogi illetőséggel. Ha az Ön által elért 
Árfolyamnyereség a fentiek szerint nem Magyarországon adóztatható, akkor a külföldi 
illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolás angol nyelvű példányával, vagy 
annak magyar nyelvű szakfordításával, vagy ezek valamelyikének közjegyző által készített hiteles 
másolatával kell igazolnia, mely igazolást a Részvényesi Nyilatkozathoz kell csatolnia. 
Amennyiben a Részvényes a Részvényesi Nyilatkozathoz csatolandó dokumentumot nem 
mellékeli, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetőségűnek 
tekintjük. 

 
5.  A Részvények átadásából származó jövedelem 

 
Ebben a pontban kell megjelölni, hogy az átadott Részvény milyen típusú számláról kerül 
transzferálásra. Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy minden egyes számlatípushoz – 
adózási szempontok miatt – külön-külön Részvényesi Nyilatkozatot kell leadniuk. 
 
Ezt a pontot csak azon természetes személyeknek kell kitölteniük, akiknek az adójogi illetősége 
Magyarországon van, vagy - bár külföldi adójogi illetőségűek - az erről szóló nyilatkozatot nem 
állt módjukban kitölteni vagy nem bocsátják rendelkezésre a külföldi adóhatóság által kiállított 
illetőségigazolás angol nyelvű példányát, vagy annak magyar nyelvű szakfordítását, vagy ezek 
valamelyikének közjegyző által készített hiteles másolatát. 
 
A Lebonyolítónak a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat közzétételekor érvényes 
adójogszabályok alapján 15% személyi jövedelemadó-előleget kell megállapítania a 
magánszemély Részvényesek által a Részvények eladásából realizált Árfolyamnyereség után, a 
Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 3. pontjának rendelkezései szerint. Az 
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Árfolyamnyereség megállapítása céljából kérjük, hogy az 5. számú melléklet benyújtásával, a 
Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 3. pontjában foglaltak figyelembevételével adja meg 
a Részvények megszerzésére fordított értéket (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel 
kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 3. 
pontjának rendelkezései szerint.  
 
Amennyiben Ön a szükséges igazolásokat, nyilatkozatot nem tudja csatolni, akkor a feltételezett 
Árfolyamnyereség a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 3. pontjában meghatározott 
módon kerül megállapításra. 
 
Amennyiben jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 5. számú melléklete nem érkezik 
meg a Zárónapig a Lebonyolítókhoz, akkor a kifizető (azaz a Lebonyolítók) a Vételár kifizetéséből 
származó jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe. 

 
6.  A Vételár megfizetésének módja 
 

Kérjük, adja meg azon bankszámla vagy ügyfélszámla adatait, amelyre - a Részvények érvényes 
átadása esetén – a Vételár megfizetését kéri. 
 
A Részvények érvényes átadása esetén, NyESZ vagy TBSZ számla esetén a transzfert indító, 5. 
számú mellékletet kitöltő befektetési szolgáltató által megadott pénzszámlára történik a vételár 
utalása.  
 
Amennyiben a Részvények átadása nem érvényes, a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 
4. pontjának megfelelően a Részvények visszatranszferálásra kerülnek, vagy - amennyiben a 
Részvényes a Részvényesi Nyilatkozatban nem jelölt meg ügyfél- vagy bankszámlát, vagy az 
hibás, már nem létezik, illetve alkalmatlan a Vételár fogadására – megfelelő nyilatkozat 
kitöltéséig a Vételár kifizetése nem történik meg, azt a Lebonyolító az „Ajánlat ÉMÁSZ 2019” 
pénzszámlán tartja nyilván (legkésőbb a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idő elteltéig). 
Ez azonban nem érinti az E.ON-nak a Részvények feletti tulajdonszerzését. 

 
7.  Visszatranszferálás 
 

Amennyiben a Részvények átadása nem érvényes, akkor a Részvényeket a Lebonyolító a 
Zárónapot követő öt (5) munkanapon belül visszatranszferálja az érintett Részvényes által a 
Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a 
számlára, ahonnan a Részvények érkeztek. 

 
8.  Aláírás 
 

A tulajdonában lévő Részvények érvényes átadásához kérjük, feltétlenül írja alá a Részvényesi 
Nyilatkozatot.  
 
Amennyiben a Lebonyolítónál nem természetes személyként vagy ennek képviseletében írja alá 
a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és hivatali beosztását is, illetve mellékelje a képviselt 
szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratot negyvenöt (45) 
napnál nem régebbi cégkivonatot) és a képviselő(k) aláírási címpéldányát.  
Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján jár el. 
Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg a 3. számú mellékletben foglalt ajánlott 
Meghatalmazás szövegben kért azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt Meghatalmazást a Részvényesi Nyilatkozathoz csatolni kell. 
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9.  Mellékletek 
 

Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy mely mellékleteket csatolja a Részvényesi Nyilatkozathoz!  
Kérjük, ellenőrizze még egyszer, hogy a Részvényesi Nyilatkozat valamennyi Önt érintő rovata 
kitöltésre került-e és az X-jellel megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta. A Részvényesi 
Nyilatkozatnak és a szükséges mellékleteknek legkésőbb az Átadási Időszak Zárónapján 15:00 
óráig kell az Elfogadó Helyre megérkeznie. A Részvények átadása akkor tekintendő érvényesnek, 
ha: 

  
a) a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt darabszámú – a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló 

Nyilatkozat 3.4 pontjában jelzett esetleges eltérésre is figyelemmel - Részvény az Átadási 
Időszakon belül a Zárónapon 15:00 óráig ténylegesen jóváírásra került a Lebonyolító 
Értékpapírszámlájára, azaz a KELER Zrt-nél vezetett 0042/044176 számú „Ajánlat ÉMÁSZ 
2019” megnevezésű értékpapírszámlára, továbbá 

b)  a Részvényes a Teljes Dokumentáció két eredeti, mindenben megegyező, aláírt példányát 
eljuttatja a Lebonyolítóhoz legkésőbb a Zárónapon 15:00 óráig.  

 
Amennyiben az Átadási Időszak Zárónapjának 15:00 órájáig kizárólag a Részvények, vagy 
kizárólag a Részvényesi Nyilatkozat(ok) áll(nak) rendelkezésre az Elfogadó Helyen, akkor a 
Részvények átadása érvénytelen. 

 
A Részvényes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Lebonyolító Értékpapírszámlájára, 
azaz a KELER Zrt.-nél vezetett 0042/044176 számú „Ajánlat ÉMÁSZ 2019” megnevezésű 
értékpapírszámlára ténylegesen transzferált és megfelelően beazonosított Részvények száma 
eltér a Részvényesi Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, akkor a Részvények 
átadása a Részvényesi Nyilatkozatban szereplő vagy az adott Lebonyolító Értékpapírszámlájára, 
azaz a KELER Zrt.-nél vezetett 0042/044176 számú „Ajánlat ÉMÁSZ 2019” megnevezésű 
értékpapírszámlára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében 
érvényes. 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 
  

MEGHATALMAZÁS MINTA 
Alulírott, 
Név/cégnév:    ________________________________________________________ 
Lakcím/székhely:   ________________________________________________________ 
Anyja neve:    ________________________________________________________ 
Szem. ig. sz./cégjegyzékszám:  ________________________________________________________ 
Adóazonosító jel/adószám:  ________________________________________________________ 
 

ezennel meghatalmazom, 
 
Név:    ________________________________________________________-t 
Lakcím:   ________________________________________________________ 
Anyja neve:   ______________________________________________________________ 
Születési hely/idő:  ______________________________________________________________ 
Szem. ig. sz.:   ______________________________________________________________ 
 
hogy az E.ON Hungária Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, 
Váci út 17.; cégjegyzékszáma: 01-10-043518; a továbbiakban: "E.ON") által az Észak-Magyarországi 
Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.; 
cégjegyzékszáma: Cg. 05-10-000067; a továbbiakban: "Céltársaság") részvényei tekintetében 
gyakorolt vételi joggal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon 
(így különösen helyettem és nevemben aláírja a Részvényesi Nyilatkozatot, a Részvényesi Nyilatkozat 
alkalmazásával rendelkezzen az átadott Részvények Vételáráról és a Vételár elszámolásáig minden 
szükségessé váló jognyilatkozatot megtegyen), és engem az E.ON-nal, a Céltársasággal és a 
Részvényesi Nyilatkozatot befogadó Lebonyolítóval szemben képviseljen. A jelen meghatalmazás az 
aláírás napjától 90 napig érvényes.  
 
 
Kelt: __________________________, 2020. ________________(hónap) _________(nap) 
 
 

___________________________________ 
Részvényes aláírása 
Neve (olvasható betűkkel): 
Tisztsége: 

A fenti meghatalmazást elfogadom: 
 
___________________________________ 
A meghatalmazott aláírása 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a jelen meghatalmazást a vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat szerint 
kell aláírni, és szükség esetén aláírás hitelesítéssel ellátni! 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

ELFOGADÓ HELY ELÉRHETŐSÉGE 
 
Lebonyolító:  
 
EQUILOR Befektetési Zrt.  
 

A) Személyes ügyintézés 
 

Személyes ügyintézést a Lebonyolító alábbi ügyfélforgalom számára nyitva álló irodájában lehet 
kezdeményezni:  
 
Kezdőnaptól, azaz 2020. év 02. hónap 12. napjától a Zárónapig, azaz 2020. év 02. hónap 26. 
napjáig: 

 
Az EQUILOR ügyfélszolgálata: Magyarország, H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. (Mozium 
Irodaház) 
 
Elfogadó nyilatkozatok befogadására nyitva álló üzleti órák:  
 
Hétfőtől – Csütörtökig:  8:30-16:30 
Péntek:    8:30-15:30 
Zárónap:    8:30-15:00 

 
B) Elfogadó Nyilatkozatok postai megküldése 

 
Az Elfogadó Nyilatkozatok postai megküldésének választása esetén a Lebonyolító alábbi 
postafiókcímét kell alkalmazni:  

 
EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Magyarország, H-1301 Budapest, Postafiók 7. 
A borítékon kérjük feltüntetni az „Ajánlat ÉMÁSZ 2019” megjelölést. 

 
További információért kérjük, az alábbi csatornák használatát: 
 
Telefon: +(36-1) 430-3980, 
Telefax: +(36-1) 430-3981, 
E-mail cím: ajanlat2019@equilor.hu 
Honlap: https://www.equilor.hu  
 

 
 
 
 

https://www.equilor.hu/
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET 
  

NYILATKOZAT 
 

A vételi jog gyakorlására tekintettel transzferált Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság által kibocsátott részvények nyilvántartásáról és bekerülési adatairól 

 
 

Alulírott ………………………………………., mint letétkezelő (név) nyilatkozom, hogy a mai napon a Lebonyolító 
Értékpapírszámlájára, azaz a KELER Zrt.-nél vezetett 0042/044176 számú, „Ajánlat ÉMÁSZ 2019” 
megnevezésű értékpapírszámlára áttranszferált ……………………….. darab ................................. Észak-
Magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvény nyilvántartási és 
bekerülési adatai a következők:  
 
Ügyfél neve:  ................................................................................... 
Születési név:  ................................................................................. 
Születési hely, idő:  ......................................................................... 
Lakcím:  ............................................................................................ 
Személyi azonosító okmány száma:  ........................................... 
Adóazonosító jel:  ........................................................................... 
 
Értékpapír darabszám:  .................................................................. 
Számla típus:  .................................................................................. 
Szerzési dátum: .............................................................................. 
Szerzési ár:  ...................................................................................... 
Járulékos költségek:  ..................................................................... 
 
Értékpapír darabszám:  .................................................................. 
Számla típus:  .................................................................................. 
Szerzési dátum: .............................................................................. 
Szerzési ár:  ...................................................................................... 
Járulékos költségek:  ..................................................................... 
 
Értékpapír darabszám:  .................................................................. 
Számla típus:  .................................................................................. 
Szerzési dátum: .............................................................................. 
Szerzési ár:  ...................................................................................... 
Járulékos költségek:  ..................................................................... 
 
Értékpapír darabszám:  .................................................................. 
Számla típus:  .................................................................................. 
Szerzési dátum: .............................................................................. 
Szerzési ár:  ...................................................................................... 
Járulékos költségek:  ..................................................................... 
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Az NyESz-R és TBSZ számláról indított értékpapírok Vételárát kérjük, a megfelelő típusú pénzszámlára 
visszautalni szíveskedjenek: 
NyESZ-R: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 
TBSZ 2014:  _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 
TBSZ 2015:  _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 
TBSZ 2016:  _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 
TBSZ 2017:  _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 
TBSZ 2018:  _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 
TBSZ 2019:  _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Kelt:  .........................................................  
 
Szolgáltató neve:  ........................................................................  
 
Szolgáltató cégszerű aláírása:   
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET

IGAZOLÁS AZ ELLENÉRTÉK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL 





32 

7. SZÁMÚ MELLÉKLET 
(Természetes személy Részvényes/Meghatalmazott nyilatkozata a bekerülési érték és járulékos 

költségek vonatkozásában árfolyamnyereségből származó jövedelem esetén) 

TERMÉSZETES SZEMÉLY RÉSZVÉNYES/MEGHATALMAZOTT NYILATKOZATA A BEKERÜLÉSI 
ÉRTÉK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK VONATKOZÁSÁBAN  

(ÁRFOLYAMNYERESÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ESETÉN) 

az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott 
részvényekhez kapcsolódó vételi jog gyakorlásához 

Alulírott, 
Név:  ____________________________________________ 
Lakcím:  ____________________________________________ 
Anyja neve:  ____________________________________________ 
Szem. ig. sz:  ____________________________________________ 
Adóazonosító jel: ____________________________________________ 
ezúton nyilatkozom, hogy azon Részvények vonatkozásában melyre Elfogadó Nyilatkozatot nyújtottam 
be, a Részvény(ek)re vonatkozó bekerülési adatok a következők: 

1. bekerülés 2. bekerülés 3. bekerülés
Értékpapír 
darabszám: 
Szerzési dátum: 
Megszerzésre 
fordított érték (Ft) 
Járulékos költség (Ft) 
Elfogadás miatti 
transzfer költsége (Ft) 

A Részvények bekerülési adatai a kifizetett Ajánlati Ár adókötelezettségének megállapításához 
szükségesek. A Részvények megszerzésére fordított értéket és a járulékos költségeket az Szja tv. 67. § 
(9) bekezdése szerint kell meghatározni. Az adatok hiányában az Ajánlati Ár teljes egésze az adó alapját
képezheti. Amennyiben a Részvényekre különböző bekerülési és/vagy járulékos költségek vonatkoznak
több oszlop (1. bekerülés, 2. bekerülés stb.) is kitölthető. Amennyiben a mintában található oszlopok
darabszáma nem elegendő, az szükség szerint kiegészíthető vagy több nyilatkozat csatolható.

Kelt: _________________________, 2020. ___________________(hónap) _____(nap) 

______________________________________________________ 
Részvényes neve:………………………… 

Részvényes aláírása / Részvényes meghatalmazottjának aláírása 

 A magánszemély a 2006. augusztus 31-én tulajdonában lévő Részvényből szerzett jövedelme esetén az 
értékpapír megszerzésére fordított érték meghatározására választhatja a 2006. augusztus hónap utolsó 
tőzsdenapjának az adott értékpapírra vonatkozó záró árfolyamát  
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Kérjük, két tanú alábbi aláírásával igazolja, hogy a fenti nyilatkozatot a Részvényes/ Meghatalmazott 
előttük írta alá: 
(Közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott nyilatkozat benyújtása esetén a két tanú aláírása nem 
szükséges.) 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. Tanú aláírása: ___________________ 2. Tanú aláírása: __________________
Neve: ___________________________ Neve: ___________________________
Lakcíme: ________________________ Lakcíme: _________________________




