
 

  

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT 
 
 
A Bankár Tıkebefektetési és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, 
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., a továbbiakban: „Bankár Zrt.” ) által tett, a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által 2008. április 28-án jóváhagyott, az 
Exbus Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, 
Madách tér 7. 7. emelet 2. szám, a továbbiakban: „Társaság”) névre szóló törzsrészvényeinek 
megszerzésére vonatkozó kötelezı nyilvános vételi ajánlata (a továbbiakban: „Vételi 
Ajánlat” ) 2008. június 2-án sikeresen lezárult. A Bankár Zrt. a Vételi Ajánlatban, illetve a 
Vételi Ajánlat jóváhagyása iránti kérelmében úgy nyilatkozott, hogy a Tpt. 76/D. § szerinti 
vételi jogával élni kíván. 
 
A Bankár Zrt. a Vételi Ajánlat során 90%-ot meghaladó mértékő befolyást szerzett a 
Társaságban. A 90%-ot meghaladó befolyásszerzést a Bankár Zrt. 2008. június 3-án 
bejelentette a PSZÁF felé és azt 2008. június 3-án közzétette a Budapesti Értéktızsde és a 
CIB Bank Zrt.  honlapján. 2008. június 9-én a Bankár Zrt. bejelentette a PSZÁF felé, hogy a 
felajánlott részvények ellenértékét megfizette. 
 
A Bankár Zrt. ennek megfelelıen a Tpt. 76/D. § (1) és (2) bekezdése alapján ezúton vételi 
jogot (a továbbiakban: „Vételi Jog”) gyakorol a Társaság által kibocsátott valamennyi, a 
Bankár Zrt. tulajdonába nem került névre szóló törzsrészvényére (továbbiakban „Vételi 
Joggal Érintett Részvények”).  
 
 
1. Vételár 
 
A Vételi Joggal Érintett Részvények vételára (továbbiakban „Vételár”) Vételi Joggal Érintett 
Részvényenként 113 forint, azaz száztizenhárom forint. 
 
A fenti Vételi Joggal Érintett Részvényenkénti Vételár megegyezik a Vételi Ajánlatban 
szereplı árral, amely magasabb, mint a Tpt. 76/D. § (4) bekezdése szerint számított egy 
részvényre jutó saját tıke értéke. Erre tekintettel a Tpt 76/D. § (4) bekezdése értelmében a 
Vételi Jog gyakorlása kapcsán fizetendı ellenérték kapcsán a Vételár lesz az irányadó. 
 
A Bankár Zrt. a Vételi Joggal Érintett Részvények jelen nyilatkozatban megjelölt 
részvényenkénti Vételár alapulvételével kiszámított vételárát letétbe helyezte a Tpt. 76/D. § 
(3) bekezdésének megfelelıen a CIB Bank Zrt.-nél vezetett letéti számlán (továbbiakban 
„Letéti Számla”).  
 
 
2. A Vételi Joggal Érintett Részvények átadás-átvétele 
 
A Vételi Joggal Érintett Részvények tulajdonosai (a továbbiakban: „Részvényesek”) kötelesek 
részvényeiket a CIB Bank Zrt. zárolt értékpapírszámlájára (KELER számlaszám: 62/307) (a 
továbbiakban: „Zárolt Értékpapírszámla”) transzferálni 2008. június 11. napjától (beleértve 
azt is) 2008. június 16. napjáig (beleértve azt is) terjedı idıszakon belül (a továbbiakban: 
„Átadási Idıszak”). 
 
Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy a fentieken túlmenıen, töltsék ki az 1. számú 
mellékletben foglalt Részvényesi Nyilatkozatot és azt személyesen vagy meghatalmazott 
útján az üzleti órákban nyújtsák be a 2. számú mellékletben foglalt helyek valamelyikére, 
vagy ajánlott küldeményként küldjék el a 2. számú mellékletben megjelölt levelezési címre 
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legkésıbb az Átadási Idıszak utolsó napján 15:00-ig. A Részvényesi Nyilatkozat letölthetı a 
CIB Bank Zrt. (www.cib.hu) honlapjáról, vagy a 2. számú mellékletben megjelölt helyek 
bármelyikén beszerezhetı. 

 
 

3. Vételár megfizetése 
 
A Bankár Zrt. a Vételi Joggal Érintett Részvények vételárát a CIB Bank Zrt.-n keresztül, 
2008. június 19-ig minden olyan Részvényes részére megfizeti, aki az Átadási Idıszak alatt 
(i) a Zárolt Értékpapírszámlára transzferálta a Vételi Joggal Érintett Részvényeket; és (ii) 
benyújtotta az érvényes Részvényesi Nyilatkozatot és mellékleteit. A Vételár a Részvényes 
által megadott magyar bankszámlára vagy ügyfélszámlára átutalással, forintban kerül 
kifizetésre. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bankár Zrt.-nek, mint kifizetınek a Részvényeseknek történı 
kifizetés napján hatályos jogszabályoknak megfelelıen a Vételárból le kell vonnia az adókat, 
hozzájárulásokat és egyéb terheket (az Szja. törvény alapján az árfolyamnyereségbıl 
származó jövedelmet és az utána fizetendı 25%-os adóelıleget, illetve a Részvényes 
nyilatkozatától függıen 14% eho-t). A Bankár Zrt. és a CIB Bank Zrt. között létrejött külön 
megbízási szerzıdés alapján az adókötelezettséget a Bankár Zrt. nevében a CIB Bank Zrt. 
teljesíti. 
 
Ennek megfelelıen, a Vételi Joggal Érintett Részvények ellenértékének kifizetésekor a CIB 
Bank Zrt. – a Bankár Zrt.-vel kötött külön megbízási szerzıdés alapján – megállapítja és a 
Vételárból levonja az árfolyamnyereség után fizetendı személyi jövedelemadó elıleget és 
egészségügyi hozzájárulást. A CIB Bank Zrt. a Részvényes által rendelkezésére bocsátott a 
Vételi Joggal Érintett Részvények megszerzésére fordított összeget, valamint a Vételi Joggal 
Érintett Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségeket igazoló dokumentumok alapján 
állapítja meg a személyi jövedelemadó elıleg, illetve az egészségügyi hozzájárulás alapját és 
az adóelıleg, valamint a hozzájárulás összegét. A Bankár Zrt. – a CIB Bank Zrt. által a külön 
megbízási szerzıdésnek megfelelıen rendelkezésére bocsátott, a megállapított illetve levont 
adóelılegre vonatkozó adatok alapján – az árfolyamnyereségbıl származó jövedelem 
kifizetésérıl, a levont adóelılegrıl, és egészségügyi hozzájárulásról igazolást állít ki a 
Részvényes számára. 
 
Azon Vételi Joggal Érintett Részvények Vételárának megfizetésérıl, amelyek a CIB Bank 
Zrt. részére transzferálásra kerültek, de Részvényesi Nyilatkozat nem kerül benyújtásra, a 
Bankár Zrt. közleményt fog közzétenni. 
 
 
4. Tulajdonjog átszállása, részvények érvénytelenítése 
 
A Zárolt Értékpapírszámlára transzferált Vételi Joggal Érintett Részvények feletti tulajdonjog 
átszáll a Bankár Zrt-re ezen részvényeknek a Zárolt Értékpapírszámlán történı jóváírásával, 
érvényes Részvényesi Nyilatkozat hiányában is.  
 
Minden olyan Vételi Joggal Érintett Részvényt, amelyet nem transzferáltak a Zárolt 
Értékpapírszámlára a CIB Bank Zrt.-nek az Átadási Idıszakon belül, a Tpt. 76/D. § (5) 
bekezdésnek megfelelıen a Társaság érvénytelenné nyilvánít, és helyettük a Társaság új 
Részvényeket bocsát ki, amelyeket a Bankár Zrt. rendelkezésére bocsát. Az át nem adott 
Vételi Joggal Érintett Részvények vonatkozásában az érvénytelenítést követıen, az 
érvénytelenített részvények Vételárának megfizetése tárgyában a Bankár Zrt. közleményt fog 
közzétenni.  
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5. Kivezetés  
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Budapesti Értéktızsde a bevezetési és forgalombantartási 
szabályokról szóló szabályzata értelmében a jelen Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat 
közzététele minden további lépés nélkül a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktızsdérıl 
való automatikus kivezetését eredményezi. 
 
 
Kelt: Budapest, 2008. június 10. napján 
 
 
 
 

 
………….……………………………….. 

Bankár Tıkebefektetési és Tanácsadó  
Zártkörően Mőködı Részvénytársaság  

képviseletében 
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1. melléklet 

Részvényesi Nyilatkozat 
 

a Társaság valamennyi névre szóló, nem a Bankár Zrt. tulajdonában álló 
törzsrészvényre vonatkozó Vételi Jog gyakorlásához kapcsolódóan 
 
Kérjük, kövesse a 2008. június 10-i keltezéső és a Budapesti Értéktızsde valamint a CIB 
Bank Zrt. honlapján közzétett Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban (a 
„Nyilatkozat” ), valamint a jelen Részvényesi Nyilatkozatban foglalt instrukciókat. A nagy 
kezdıbetővel jelölt, de itt nem definiált kifejezések a Nyilatkozatban meghatározott 
tartalommal bírnak.  
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Részvényesi Nyilatkozat csak akkor tekinthetı 
érvényesnek, ha a Vételi Joggal Érintett Részvények transzferálásra kerülnek a CIB Bank Zrt. 
KELER-nél vezetett 0062/000307 számú értékpapírszámlájára.  
 

FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁ NAK 
ADÓZÁSI VONATKOZÁSAIVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK KIZ ÁRÓLAG 
TÁJÉKOZTATÓ JELLEG ŐEK, ADÓTANÁCSNAK NEM MIN İSÜLNEK, 
TARTALMUKÉRT SEM A CIB BANK ZRT., SEM PEDIG A BANKÁ R ZRT. NEM 
VÁLLAL FELEL İSSÉGET. AZ INFORMÁCIÓK A NYILATKOZAT 
KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJÁN HATÁLYOS MAGYAR JOGSZABÁLYOKO N 
ALAPULNAK, AMELYEK VÁLTOZHATNAK, ADOTT ESETBEN 
VISSZAMENİLEGES HATÁLLYAL IS. A KÖZÖLT INFORMÁCIÓK NEM 
VEHETIK FIGYELEMBE AZ EGYES RÉSZVÉNYESEK 
ADÓKÖTELEZETTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ, A VÉTELI JOG GYAKOR LÁSÁVAL 
ÖSSZEFÜGGÉSBEN FELMERÜLİ VALAMENNYI KONKRÉT KÖRÜLMÉNYT. 
JAVASOLJUK, HOGY A RÉSZVÉNYESEK ADÓZÁSI KÉRDÉSEKBEN  KÉRJÉK 
KI SZEMÉLYES PÉNZÜGYI, JOGI, ILLETVE ADÓTANÁCSADÓJU K 
VÉLEMÉNYÉT. 
 
A  jellel jelölt helyeken kérjük, jelölje X jellel az Önre vonatkozó esetet!  

 
1. A Részvényes adatai: 
Név/cégnév: _______________________________ 

Cím/székhely: _______________________________ 

Magyar adóazonosító jel/adószám (az adóazonosító jel belföldi és külföldi adóügyi 

illetıségő magánszemély esetén kötelezı): _____________________________ 

Cégjegyzékszám/Azonosító okmány típusa és száma: _______________________________ 

Születési név: _______________________________ 

Anyja születési neve: _______________________________ 

Születési hely és idı: _______________________________ 

Állampolgárság: _______________________________ 

Napközbeni telefonszám: _______________________________ 

Mobiltelefonszám: _______________________________ 

E-mail cím: _______________________________ 
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2. A Vételi Joggal Érintett Részvények száma, amelyeket a részvényes átad: 
 
számmal: __________ db, azaz betővel kiírva_________________________________ darab. 

 
 A Vételi Joggal Érintett Részvények a CIB Bank Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett 

0062/000307 számú számlájára transzferálásra kerültek az alábbi értékpapír számláról:  
A befektetési szolgáltató neve: ______________________________________ 

Cím: ______________________________________ 

Értékpapír számlaszáma: ______________________________________ 

 
 A Vételi Joggal Érintett Részvények a CIB Bank Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett 

0062/000307 számú számlájára transzferálásra kerülnek legkésıbb az Átadási Idıszak 
végéig az alábbi értékpapír számláról:  
A befektetési szolgáltató neve: ______________________________________ 

Cím: ______________________________________ 

Értékpapír számlaszáma: ______________________________________ 

 
 A Vételi Joggal Érintett Részvények a CIB Bank Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett 

0062/000307 számú számlájára transzferálásra kerülnek legkésıbb az Átadási Idıszak 
végéig az alábbi NYESZ-R számláról:  
A NYESZ-R számlát vezetı befektetési szolgáltató neve: 

_______________________________ 

Cím: ______________________________________ 

NYESZ-R számla száma: ______________________________________ 
 
A Részvényesnek írásban kell utasítania a befektetési szolgáltatót, hogy a Részvényes 
nevében utalja át a Vételi Joggal Érintett Részvényeket az CIB Bank Zrt. KELER-nél vezetett 
Zárolt Értékpapírszámlájára (KELER számla szám: 62/307).  
 
 
3. A Részvényes adóügyi illetısége  
 
 Magyarország  
 
 Más. Kérjük, határozza meg az országot: _______________________________ 
 
 Ezennel kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között 

érvényben van a kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezmény, és az egyezmény 
alkalmazása szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi 
illetıséggel. Az egyezmény elıírásai szerint a Vételi Joggal Érintett Részvények 
átadásával összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetıségem szerinti 
országban adóztatható.  

 
 Ezennel kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között nincs 

érvényben kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezmény. 
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Ezt a pontot csak magánszemélyeknek kell kitölteniük!  
Kérjük, jelölje meg X-szel azt az országot, ahol Ön adóügyi szempontból illetıséggel bír. Ha nem 
jelölte meg adóilletıségét, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi 
illetıségőnek tekintjük!  
 
Ha Ön adóügyi szempontból nem magyarországi illetıségő, kérjük, jelölje meg X-szel, hogy van-e 
érvényben Magyarország és az Ön által meghatározott ország között kettıs adózás elkerülésérıl szóló 
egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából Ön az Ön által meghatározott országban 
rendelkezik-e adóügyi illetıséggel. Ha az Ön által elért árfolyamnyereség a fentiek szerint 
Magyarországon nem adóztatható, akkor a külföldi illetıségét a külföldi adóhatóság által kiállított 
illetıségigazolás hiteles magyar nyelvő fordításának másolatával kell igazolnia, amelyeket jelen 
Részvényesi Nyilatkozathoz kell csatolnia.  
 
Amennyiben az Önre vonatkozó kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezmény szerint ennek 
jelentısége van, kérjük, csatoljon egy hitelesen magyarra fordított nyilatkozatot arról, hogy Ön a 
Részvény eladása folytán haszonhúzónak minısül-e.  
 
 
4. Nyilatkozat a százalékos egészségügyi hozzájárulásról 

 
 Kijelentem, hogy az Eho tv értelmében már elértem vagy várhatóan elérem az 

egészségügyi hozzájárulás-fizetési felsı határt, ami 2008-ban 450.000 forint. 
 
 Kijelentem, hogy az Eho tv értelmében nem minısülök belföldinek. 

 
Ezt a nyilatkozatot az Eho tv-nek a 2008. június 16-án hatályos állapota szerint, a 
Részvényesi Nyilatkozat megtételekor kihirdetett módosításokkal módosított Eho tv. alapján 
kell megtenni. 
 
Amennyiben a Részvényes a fenti nyilatkozatok egyikét megteszi, a CIB Bank Zrt. nem vonja 
le a 14%-os egészségügyi hozzájárulást. Minden más esetben a CIB Bank Zrt. le fogja vonni a 
Részvényes által elért árfolyamnyereségbıl származó jövedelem után a 14% egészségügyi 
hozzájárulást a Bankár Zrt-vel kötött külön megbízási szerzıdésnek megfelelıen. 
 
 
5. Árfolyamnyereség  
 

Vételi Joggal Érintett 
Részvények száma 

Vételi Joggal Érintett 
Részvények vételára (Ft-

ban) 

A Vételi Joggal Érintett 
Részvényekkel 

összefüggésben felmerült 
járulékos költségek (Ft-ban) 

   

   

   

*A Vételi Joggal Érintett Részvények megszerzésére fordított értéket és a Részvényekhez 
kapcsolódó járulékos költséget igazoló dokumentumok csatolandóak. 
 
Ezt a pontot csak azon természetes személyeknek kell kitölteniük, akiknek az adójogi illetısége Magyarországon 
van, vagy nem bocsátják rendelkezésre adóilletıség-igazolásuk hiteles magyar nyelvő fordításának másolatát, és 
ha a vonatkozó kettıs adózás elkerülésérıl szóló egyezmény szerint ennek jelentısége van, hitelesen magyarra 
fordított nyilatkozatot arról, hogy a Részvény eladása folytán haszonhúzónak minısülnek, vagy a vonatkozó kettıs 
adózás elkerülésérıl szóló egyezmény az árfolyamnyereség magyarországi adóztatását nem zárja ki.  
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A Bankár Zrt-nek a Vételi Jog Gyakorlásáráról Szóló Nyilatkozat megjelenésekor érvényes, 2008. évre vonatkozó 
adójogszabályok alapján 25% személyi jövedelemadó-elıleget kell levonnia a magánszemély Részvényesek által a 
Vételi Joggal Érintett Részvények eladásából realizált árfolyamnyereség után. Az árfolyamnyereség megállapítása 
céljából kérjük, hogy adja meg a Vételi Joggal Érintett Részvények megszerzésére fordított értéket és a Vételi 
Joggal Érintett Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket.  
 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy – amennyiben az rendelkezésére áll – a Részvényesi Nyilatkozathoz csatolnia kell 
a Vételi Joggal Érintett Részvények megszerzésére fordított értéket és a Vételi Joggal Érintett Részvényekkel 
kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket igazoló dokumentumokat (például az értékpapír-forgalmazó által 
kiállított igazolást).  
 
 
6. A Vételár megfizetésének módja  
 
 A Vételi Joggal Érintett Részvények ellenértékét az alábbi befektetési szolgáltatónál 

vezetett ügyfélszámlámra kérem teljesíteni:  
 
A befektetési szolgáltató neve: ______________________________________ 
 
A befektetési szolgáltató címe: ______________________________________ 
 
A befektetési szolgáltató bankszámlaszáma: __________________________________ 
 
Az Ön ügyfélszámla száma: ______________________________________ 

 
 A Vételi Joggal Érintett Részvények ellenértékét az alábbi hitelintézetnél vezetett 

folyószámlámra kérem teljesíteni:  
 
A hitelintézet neve: ______________________________________ 
 
A hitelintézet címe: ______________________________________ 
 
A hitelintézetnél vezetett bankszámla száma: ___________________________________ 

 
 A Vételi Joggal Érintett Részvények ellenértékét az alábbi befektetési szolgáltatónál 

vezetett NYESZ-R pénzszámlámra kérem teljesíteni:  
 
A befektetési szolgáltató neve: ______________________________________ 
 
A befektetési szolgáltató címe: ______________________________________ 
 
A befektetési szolgáltató bankszámlaszáma: __________________________________ 
 
Az Ön NYESZ-R pénzszámla száma: ______________________________________ 

 

 
7. Szavatossági nyilatkozatok, egyéb kijelentések 
 
A Részvényesi Nyilatkozat aláírásával felelısséget vállalok a Részvényesi Nyilatkozatban és 
mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért, valamint a csatolt 
dokumentumok valódiságáért.  
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Ezennel kijelentem, hogy a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat általam történı 
átvétele és a Vételi Joggal Érintett Részvények átadása tekintetében teljes mértékben 
megfelelek a rám vonatkozó jogrendszer követelményeinek, beleértve az esetlegesen 
szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését, a közlemények közzétételét és az ezekkel 
kapcsolatban esetlegesen felmerülı költségek megfizetését. 
 
Elfogadom, hogy  

– az átadás érvényességének részletes feltételeit a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló 
Nyilatkozat tartalmazza, amelyet mindenre kiterjedıen megismertem és elfogadom;  

– a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban foglaltakkal összhangban töltöttem 
ki a Részvényesi Nyilatkozatot;  

– vitás esetekben a Részvényesi Nyilatkozat érvényessége tekintetében a Bankár Zrt. 
képviseletében eljáró CIB Bank Zrt. döntése kötelezınek és véglegesnek tekintendı; 
és 

– a jelen nyilatkozatban másként meg nem határozott fogalmak a Vételi Jog 
Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban meghatározott jelentéssel bírnak. 

 
Ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam átadott Vételi Joggal 
Érintett Részvényeket a CIB Bank Zrt. a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozat feltételei 
szerint nyilvántartsa, valamint azokkal kapcsolatban a Bankár Zrt. részére információt adjon.  
 
A Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatra és az átadásra a magyar jog irányadó. 
Alávetem magam annak, hogy a Fıvárosi Bíróság a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló 
Nyilatkozattal, illetve a Részvényesi Nyilatkozattal kapcsolatos bármely vitában 
kizárólagosan és végérvényesen döntsön.  
 
 
8. Aláírás 
 
Dátum: ______________________________________ 
 
Aláírás: ______________________________________ 
 
Aláíró(k)neve, tisztsége nyomtatott betőkkel kiírva:  
______________________________________________________________________ 
 
 személyesen jár el(vagy jogi személy cég aláírásra jogosult képviselıjeként)  
 
 meghatalmazott  
 
 
Meghatalmazott neve: ______________________________________ 
Címe: ______________________________________ 
 
1. tanú aláírása:  
 
Neve: ______________________________________ 
Címe: ______________________________________ 
 
2. tanú aláírása:  
 
Neve: ______________________________________ 
Címe: ______________________________________ 
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A Vételi Joggal Érintett Részvények Vételárának kifizetéséhez kérjük, feltétlenül írja alá a Részvényesi 
Nyilatkozatot. Amennyiben nem természetes személyként írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és 
tisztségét is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselı(k) képviseleti jogát 
igazoló 30 (harminc) napnál nem régebbi okiratot (például cégkivonatot vagy egyéb, az adott szervezet esetében 
jogszabályok vagy belsı szabályzatok által elıírt a képviselet igazolására szolgáló dokumentumot) és a képviselık 
aláírási mintáját (ha ilyennel rendelkeznek).  

Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján jár-e el. Amennyiben 
meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg az azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejő 
magánokiratba foglalt meghatalmazást a Részvényesi Nyilatkozathoz csatolni kell. A Vételi Jog Gyakorlásáról 
szóló Nyilatkozat III. sz. mellékletét képezı meghatalmazás minta használata javasolt, de nem kötelezı. A 
külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes külföldi magyar 
külképviseleti hatósággal (konzulátus) kell hitelesíttetni, felülhitelesíttetni, vagy a külföldön közjegyzı által 
készített okiratot, illetve közjegyzı elıtt aláírt okiratot a Hágai Egyezményben elıírt Apostille-lal (Tanúsítvány) 
kell ellátni. Az egyezményes államok felsorolását a 8001/2001. (IK. 4.) IM-tájékoztató Függelékének 1. fejezete 
tartalmazza. 

Nincs szükség a külföldön kiállított okirat diplomáciai felülhitelesítésére, illetve az Apostille-lal történı ellátására, 
ha az adott ország és Magyarország között kétoldalú polgári jogsegélyegyezmény van érvényben, amelynek 
alapján a külföldön kiállított közjegyzıi okiratot a belföldön kiállított közjegyzıi okirattal azonos bizonyító erejő 
közokiratnak kell tekinteni. Ezen egyezmények és az ilyen meghatalmazások tartalmi és formai kellékérıl a 
Részvényes – amennyiben él a kétoldalú egyezmény nyújtotta könnyítéssel – köteles a Meghatalmazás 
kiállításakor elégséges bizonyítékkal szolgálni.  
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy magánszemélyként a Részvényesi Nyilatkozatot teljes bizonyító erejő magánokirat 
formájában kell aláírni, ezért két tanú aláírásával és nevüknek, címüknek a megadásával igazolni kell, hogy a 
Részvényesi Nyilatkozatot a Részvényes elıttük saját kezőleg írta alá vagy az aláírást elıttük saját kező 
aláírásának ismerte el, vagy közokiratba kell foglaltatni közjegyzı által. 
 
 
9. Mellékletek — Kérjük, jelölje meg X jellel az Ön által csatolt mellékleteket!  
 
 a befektetési szolgáltató igazolása a Vételi Joggal Érintett Részvények transzferálásáról a 

CIB Bank Zrt. KELER-nél vezetett 0062/000307 számú értékpapír számlájára;  
 
 igazolás a Vételi Joggal Érintett Részvények megszerzésére fordított értékrıl, valamint a 

Vételi Joggal Érintett Részvénnyel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekrıl;  
 
 jogképességet, képviseleti jogot és módot igazoló 30 (harminc) napnál nem régebbi okirat 

(Pl. cégkivonat vagy egyéb, az adott szervezet esetében jogszabályok vagy belsı 
szabályzatok által elıírt a képviselet igazolására szolgáló dokumentum), aláírási 
címpéldány, nem magyar vagy angol nyelvő dokumentum esetén ezek Hiteles Fordítása; 

 
 teljes bizonyító erejő magán- vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, vagy ezek 

közjegyzı által hitelesített másolata, nem magyar vagy angol nyelvő dokumentum esetén 
ezek Hiteles Fordítása;  

 
 vagyonkezelıi szerzıdés, portfoliókezelıi szerzıdés vagy eseti meghatalmazás, vagy 

ezek közjegyzı által hitelesített másolata, nem magyar vagy angol nyelvő dokumentum 
esetén ezek Hiteles Fordítása;  

 
  amennyiben a természetes személy Részvényes a magyar adójogi szabályok szerint nem 

minısül belföldi adóilletıségőnek: Az adóilletısége szerinti állam által 2008-ban kiállított 
illetıség igazolás hiteles magyar nyelvő fordításának másolata, valamint amennyiben a 
Részvényes adóilletısége szerinti országgal kötött kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló 
egyezmény szerint ennek jelentısége van, nyilatkozat hiteles magyar fordítása arról, hogy 
a Részvényes a kifizetés tekintetében haszonhúzónak minısül-e. 
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KÉRJÜK, ELLEN İRIZZE, HOGY A TELJES RÉSZVÉNYESI 
NYILATKOZATOT KITÖLTÖTTE  ÉS AZ X JELLEL MEGJELÖLT 
MELLÉKLETEKET HIÁNYTALANUL CSATOLTA-E !  
 
JUTASSA VISSZA SZEMÉLYESEN, VAGY MEGHATALMAZOTT ÚTJ ÁN 
A RÉSZVÉNYESI NYILATKOZATOT ANNAK KÍSÉR İ 
DOKUMENTUMAIVAL EGYÜTT A 2. SZÁMÚ MELLÉKLETBEN 
TALÁLHATÓ CÍMEK BÁRMELYIKÉRE, VAGY AJÁNLOTT POSTAI 
KÜLDEMÉNYBEN 2. SZÁMÚ MELLÉKLETBEN MEGJELÖLT CÍMRE 
LEGKÉSİBB AZ ÁTADÁSI ID İSZAK UTOLSÓ NAPJÁN 15 ÓRÁIG! 
 
A vételi jog gyakorlása alapján a Vételár kifizetésére csak abban az esetben kerül sor, amennyiben (i) a 
Vételi Joggal Érintett Részvények transzferálásra kerülnek a CIB Bank Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett 
0062/000307 számú számlájára, valamint (ii) a Részvényes eljuttatja a Részvényesi Nyilatkozatot a 
CIB Bank Zrt. részére 2008. június 16-ig. 
 
Amennyiben az Átadási Idıszak utolsó napján kizárólag a Vételi Joggal Érintett Részvények, vagy 
kizárólag a Részvényesi Nyilatkozat áll rendelkezésre a CIB Bank Zrt.-nél, úgy a Vételi Joggal Érintett 
Részvények Vételárának kifizetésére nem kerül sor. A CIB Bank Zrt-hez el nem transzferált Vételi 
Joggal Érintett Részvényeket a Társaság érvényteleníteni fogja. Az érvénytelenített részvényekkel 
kapcsolatos kifizetés feltételeirıl a Bankár Zrt. közleményt fog közzétenni. A CIB Bank Zrt-hez 
eltranszferált azon Vételi Joggal Érintett Részvények Vételárának kifizetésérıl, amelyek kapcsán 
Részvényesi Nyilatkozat nem került benyújtásra, a Bankár Zrt. közleményt fog közzétenni. 
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2. melléklet 
 
 

A RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT ELFOGADÓHELYEI  
 

Személyes kézbesítés esetén: 

Fiók címe: Telefonszám: Nyitvatartási idı: 

1027 Budapest, Medve u. 4-14. T: 212-1330  
H:  8.30-16.00 K:  8.30-16.00 
Sz: 8.30-18.00 Cs: 8.30-16.00 
P:  8.30-15.00 
 

1062 Budapest, Andrássy út 70. T: 505-0300 

H:  8.30-18.00 K:  8.30-16.00 
Sz: 8.30-16.00 Cs: 8.30-16.00 
P:   8.30-15.00 

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/a. T: 52/500-520 
H: 8.30-16.00 K: 8.30-16.00 
Sz: 8.30-17.00 Cs: 8.30-16.00 
P:  8.30-15.00  

9021 Gyır, Aradi vértanúk útja 10.  T: 96/511-500  
H: 8.30-16.00 K: 8.30-16.00 
Sz: 8.30-17.00 Cs: 8.30-16.00 
P:  8.30-15.00 
 

7621 Pécs, Ferencesek utcája 33. T: 72/213-700 

H: 8.30-16.00 K: 8.30-16.00 
Sz: 8.30-17.00 Cs: 8.30-16.00 
P:  8.30-15.00 
 

6720 Szeged, Kiss Menyhért u. 1.  T: 62/425-425 
H: 8.30-16.00 K: 8.30-16.00 
Sz: 8.30-17.00 Cs: 8.30-16.00 
P:  8.30-15.00 
 

9700 Szombathely, Fı tér 33.  T: 94/513-240 

H: 8.30-16.00 K: 8.30-16.00 
Sz: 8.30-17.00 Cs: 8.30-16.00 
P:  8.30-15.00 
 

 

 

Postai kézbesítés (ajánlott küldemény) esetén: 
 
Címzett:    

CIB Bank Zrt. 
Medve u. 4-14. 
H-1027 Budapest 
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3. melléklet 
 

Meghatalmazás minta 
 

Alulírott  
 

Név/Cégnév: _______________________ 
 

lakcím/székhely: _______________________ 
 

anyja neve: _______________________ 
 

Szem. ig. szám/cégjegyzékszám: _______________________ 
 

Adóazonosító jel/adószám: _______________________ 
 

ezennel meghatalmazom  
 

Név/Cégnév: _______________________-t  
 

lakcím/székhely: _______________________ 
 

anyja neve: _______________________ 
 

szem. ig. szám/cégjegyzékszám: _______________________ 
 

Adóazonosító jel/adószám: _______________________ 
 

hogy a Bankár Tıkebefektetési és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (a 
továbbiakban: Bankár Zrt.) által az Exbus Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Madách tér 7. 7. emelet 2. szám, 
cégjegyzékszám: 01-10-043464; a továbbiakban: Társaság) Vételi Joggal Érintett 
Részvényeire vonatkozó vételi jog kapcsán nevemben és helyettem eljárjon, valamint engem 
teljes jogkörrel a Bankárral, a Társasággal és a CIB Zrt.-vel, mint befektetési szolgáltatóval, 
valamint harmadik személyekkel szemben képviseljen. 
 

Kelt: __________________, 200________  
 

Meghatalmazó: _______________________ 
 

Aláíró személy neve (nyomtatott betőkkel): _______________________ 
 

Tisztsége: _______________________ 
 

A fenti meghatalmazást elfogadom:  
 

Meghatalmazott: _______________________ 
 

Aláíró személy neve (nyomtatott betőkkel): _______________________ 
 

Tisztsége: _______________________ 
 

1. tanú aláírása: _______________________ 
 

Neve:                _______________________ 
 

Lakcíme:          _______________________ 
 

2. tanú aláírása: _______________________ 
 

Neve:                _______________________ 
 

Lakcíme:          _______________________ 
 

 


