
 

 

RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT  
 

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

ÁTRUHÁZOM A MAGYAR ÁLLAM KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ 
ZRT.-RE 

 
A jelen nyilatkozat a 7. pontban meghatározott részvényes nyilatkozata a magyar állam képviseletében 
eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 
Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045784; adószáma: 14077340-2-44; 
„Ajánlattevő”) a KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 
Budapest, Ady Endre utca 19. A. ép.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-141035; „Céltársaság”) 
dematerializált, egyenként 200,-Ft, azaz kettőszáz 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 
Ajánlattevő tulajdonában lévő részvények Ajánlattevő részére történő átadására és tulajdonjogának 
átruházására vonatkozóan Részvényenként 2.534,82,-Ft, azaz kettőezerötszázharmincnégy egész 
nyolcvankettő század 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 0042/045718 számú „Ajánlat 2021 KPACK” 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 0042/045718 számú, „Ajánlat 2021 KPACK” 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 2021 KPACK” megjelölést.  

 
 

 
  



 
 

 

 

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:  

 
  



 
 

 

 

 
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.  

 
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:  Ajánlat 2021 KPACK 

 
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. 
 
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 magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 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 a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 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 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére történő átadására a magyar jog az irányadó.  
 
A Részvényeknek a Lebonyolító Értékpapírszámlájára, azaz a KELER Zrt.-nél vezetett „Ajánlat 
2021 KPACK” 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 a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 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, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-től, 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 összefüggésben. Az adatkezelési tájékoztató a fenti adatkezeléssel kapcsoltban 
megtalálható a www.mnv.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, 2022. év __. hó __. nap 
 
 
_______________________________ 
Cégnév / Ügyintéző neve / Aláírása 
 

  



 
 

 

 

 
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! 

  


