2. számú melléklet (Kitöltési Útmutató)
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, a KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.; cégjegyzékszáma:
Cg. 01-10-141035) által kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet H-KE-III-652/2021. számú
határozattal 2021. október 27. napján jóváhagyott Ajánlatot 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
Elfogadóhelyeknek az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, az Ajánlat szerinti
Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15 óráig, vagy juttassa el azt az Ajánlati időtartamon belül
postai úton a Lebonyolító részére az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti postacímre. Az Elfogadó
Nyilatkozatot az 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)

(ii)

(iii)

(iv)

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;
utasítsa értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényeket a Lebonyolítónak a Lebonyolító
értékpapírszámlájára (azaz az Equilor Zrt.-nek a KELER Zrt.-nél vezetett 0042/045718 számú
„Ajánlat 2021 KPACK” megnevezésű értékpapírszámlájára) transzferálja át;
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;
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 Elfogadóhelyeknek az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási
ideje alatt, illetve - amennyiben a Zárónap munkanapra esik - a Zárónapon az ügyfélfogadási
idő kezdetétől 15 óráig;
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(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 az 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. A jelen Ajánlattal, illetve az Ajánlattevő és a Részvényes
közötti, a jelen Ajánlat elfogadásával létrejött Részvény adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogvitában
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti, hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróság jogosult eljárni. Az Elfogadó Részvényesek az Ajánlat elfogadásával a jelen
illetékességi kikötést kifejezetten elfogadják.
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