
I. sz. melléklet 

 

 

 

ELADÁSI NYILATKOZAT 

 

Eladási Nyilatkozat a PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő nyilvánosan működő Részvénytársaság 

(1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102. a továbbiakban: Társaság”) névre szóló, 1000,- Ft (egyezer magyar forint) 

névértékű, HU0000072434 ISIN azonosítójú, dematerializált törzsrészvényeinek tőzsdei kivezetés keretében történő 

megvásárlására 1.800 Ft azaz ezernyolcszáz forint vételáron (a továbbiakban: „Vételár”). 

 

Alulírott Részvényes a tulajdonomat képező Részvények vonatkozásában a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 

63. § szerinti eladási joggal élni kívánok, és elfogadom, hogy eladási jogom gyakorlásához szükséges, hogy a jelen 

Eladási Nyilatkozatban megjelölt számú Részvény a Hirdetmény 3.1 pontjában foglaltak szerint az Eladási Nyilatkozatot 

befogadó Társaság KELER Zrt-nél vezetett 0035M 14400018-03210600-02001643 számú értékpapírszámláján 

ténylegesen jóváírásra kerüljön az Eladási Időtartamon belül. 

 

Kérjük, hogy az Eladási Nyilatkozat kitöltése előtt feltétlenül olvassa el a Hirdetményt és a Kitöltési Útmutatót (II. számú 

Melléklet)! 

 

1. Az Elfogadó Részvényes adatai 

 

Magánszemély esetén 

 

Név: 

Születéskori név: Anyja 

születési neve: 

Születési hely/ország: 

Születési idő:  

Lakcím: 

Állampolgársága: 

Adóazonosító jel: 

TAJ szám: 

Személyigazolvány / Útlevélszám és típusa szám/ okmány:  

Telefonszám: 

 

Nem magánszemély esetén 

 

Társaság neve: 

Székhelye: 

Adószám: 

Cégjegyzékszám: 

 

Képviselő(k) adatai neve: 

lakcíme: adóazonosító jele: 

anyja születési  neve:  

születési hely/idő: 

telefonszám: 

 

Képviselő(k) adatai neve: 



 

lakcíme: adóazonosító jele: 

anyja születési neve: 

születési hely/idő: 

telefonszám: 

 

 

2. A Részvények 

 

A Részvények darabszáma: …………..… darab, azaz betűvel kiírva: 

 

……………………………………………….. darab, amelyekre vonatkozóan a Tpt. 63. §-a szerint a kivezetéshez kapcsolódó 

eladási jogomat gyakorolom. 

 

Transzfert indító befektetési szolgáltató megnevezése: 

 

………………………………. 

 

és számlaszáma: ……………………………………………………… 

 

Értékpapír-számlaszám, ahonnan a Részvények transzferálása történik:…………………………… 

 

3. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége 

 

3.1.Természetes személyek 

 

Kérjük, jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet! Egy Eladási Nyilatkozaton csak egy mód választható! 

 

Magyarország 

 

Más. Kérjük, határozza meg az országot: …………………….. 

 

Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezmény, vagy pedig ennek hiányában a személyi jövedelemadóról szóló magyar törvény szempontjából a fent 

meghatározott országban rendelkezem adójogi illetőséggel. Az egyezmény, illetve az említett törvény előírásai szerint a 

Részvények értékesítésével összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetőségem szerinti országban 

adóztatható. A külföldi adóhatóság által kiállított adóilletőség igazolás, amennyiben a kiállítás nyelve az angoltól eltérő, magyar 

nyelvű, hiteles szakfordításának eredeti példányát jelen Eladási Nyilatkozathoz mellékeltem. 

 

3.2. Nem természetes személyek 

 

Magyarország 

 

Más. Kérjük, határozza meg az országot: …………………….. 

 

4. A Részvények eladásából származó jövedelem 

 

A Nyilatkozat jelen részét csak természetes személy Részvényesek számára szükséges kitölteni! 

 

 A Részvények eladásából származó jövedelem: 



□ tartós befektetésből származó jövedelemként  

□ adóköteles árfolyamnyereségként adóköteles 

□ az Szja tv. szerinti követelményeknek megfelelő nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ) fogják jóváírni 

 

Kérjük, jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet! Egy Eladási 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 Eladási Nyilatkozat kitöltése szükséges. 

 

5. A Vételár megfizetésének módja 

 

5.1. NEM NyESZ és TBSZ számlákról történő felajánlás esetén 

 

Ezt a részt akkor töltse ki, amennyiben a Részvények NEM TBSZ, vagy NEM NyESZ számláról kerültek felajánlásra! TBSZ, 

NyESZ számláról történő felajánlás esetén a 5.2. pontot kérjük kitölteni! 

 

A Részvények ellenértékét az alábbi bankszámlára vagy ügyfélszámlára történő átutalással kérem teljesíteni (kivéve 

NyESZ és TBSZ számla esetén). 

 

Számlaszám: ………………………………………………… 

 

5.2. NyESZ és TBSZ számlákról történő felajánlás estén 

 

Kérem a Társaságot, hogy a Részvények ellenértékét az alábbi NYESZ/TBSZ számlámra szíveskedjen átutalni: 

 

Befektetési szolgáltató neve: ………………………………… 

Számlatulajdonos neve: ………………………………………. 

NYESZ / TBSZ számla száma: ………………………………….. 

Közlemény: Pannon-Váltó részvény kivezetéshez kapcsolódó eladási ajánlat ellenértéke 

 

Az 5.2. pontban megjelölt NyESZ vagy TBSZ számlára vonatkozó adatok és a transzfert indító szolgáltató által kiállított IV. 

számú melléklet szerinti igazolásban a Bekerülési Értékről (amennyiben ilyen dokumentum csatolásra került) feltüntetett 

számlára vonatkozó adatok közötti eltérés esetén a Társaság a transzfert indító szolgáltató által kiadott igazolásban feltüntetett 

adatokat tekinti hatályosnak és a Részvények ellenértékét az ezen igazolásban feltüntetett számlára utalja át! 

 

Eladási Nyilatkozatonként kizárólag egy NyESZ vagy egy TBSZ számla tüntethető fel, és egy Eladási Nyilatkozaton kizárólag 

egy ellenérték megfizetési mód választható. Amennyiben a felajánlott Részvények több TBSZ számláról, vagy eltérő típusú (pl. 

NyESZ és TBSZ) számlákról kerültek transzferálásra, akkor számlánként különböző Eladási Nyilatkozatot kell kitölteni és leadni 

az adott számlának megfelelő adatokkal. 

 

Az Eladási Nyilatkozat aláírásával felelősséget vállalok az Eladási Nyilatkozatban és mellékleteiben tett nyilatkozatok 

és közölt adatok helytállóságáért és valódiságáért, valamint a csatolt dokumentumok valódiságáért. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Vételár forintban kerül kifizetésre. 

 

Ezennel kijelentem, hogy eladási jogom gyakorlása 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) az Eladási Nyilatkozat benyújtásának részletes feltételeit a Hirdetmény tartalmazza, melyet mindenre 

kiterjedően megismertem,  

(ii) (ii) a Kitöltési Útmutató és a Hirdetmény szerint kitöltött és a Társaságnak átadott Eladási Nyilatkozat (ha 

csak a Hirdetmény, illetőleg jogszabály kifejezetten másként nem rendeli), kötelező erejű Részvény-

átruházási Szerződést hoz létre köztem és az PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő 

nyilvánosan működő Részvénytársaság (1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102.) között, és (iii) az 

Eladási Nyilatkozat nem vonható vissza. 

 

Ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Részvényeket az Eladási Nyilatkozatot 

befogadó Társaság Keler Zrt-nél értékpapírszámláján tartsák nyilván. 

 

A kivezetés kapcsán gyakorolt eladási jogom gyakorlására és annak elfogadására (ideértve a Hirdetményben 

meghatározottakat is) a magyar jog irányadó. 

 

A Részvényeknek a Társaság által a KELER Zrt-nél vezetett 0035M 14400018-03210600-02001643 számú értékpapír 

számlájára történő transzferálásával, illetve az Eladási Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes kifejezetten hozzájárul 

ahhoz, hogy az általa kitöltött Eladási Nyilatkozatban szereplő személyes adatokat, bank- és értékpapírtitkot („Adatok") a 

Társaság (az eladási jog gyakorlásával összefüggésben bevont közreműködője; teljesítési segédje) kezelje. 

 

Hozzájárulásával az Elfogadó Részvényes elfogadja és jóváhagyja, hogy az adatkezelés során az Adatok továbbításra 

kerüljenek a Társaság részére. Az adatkezelés célja a kivezetéshez kapcsolódó eladási joggal kapcsolatosan fennálló 

kötelezettségek teljesítése. A Társaság (közreműködője) az Adatokat csak és kizárólag a kivezetéshez kapcsolódó eladási jog 

gyakorlásával kapcsolatos teendők lebonyolítása céljából, a megfelelő gondossággal kezelheti, a Magyarországon érvényben 

lévő jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire. 

 

A Társaság ezúton tájékoztatja a Részvényest, hogy az Adatok mind papír alapon, mind pedig elektronikus formátumban 

rögzítésre kerül(het)nek. 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 Társaságtól 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, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz 

fordulhat az adatkezeléssel összefüggésben. 

 

Alulírott Részvényes a fenti adatvédelmi tájékoztatást tudomásul vettem és jelen hozzájárulás megadása részemről 

önkéntesen történt. 

 

 

6. Aláírás 

Dátum: 

 

Aláírás: 

Aláíró (k) neve, tisztsége nyomtatott betűkkel kiírva: 

 

1. Tanú  2. Tanú 

Aláírás:   

Név:   



Lakcím:   

 

□ személyesen jár el (vagy jogi személy cégaláírásra jogosult képviselőjeként)        

 

□ meghatalmazott                                                                                                               

 

Kérjük jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet! 

 

A Nyilatkozat átadását az Elfogadó Részvényesnek a Társaság által érkeztetett, aláírt Eladási Nyilatkozatának másolata 

igazolja, amely a leadás során kerül átadásra. 

 

 

Budapest, 2017. július 5. 

 

 

 

7. Mellékletek 

 

- teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba foglalt Meghatalmazás (III. 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 az Hirdetmény 3.1.) pontját); 

 

□ 

 

- belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított, IV. 

számú mellékletnek megfelelő igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel 

kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NyESz vagy TBSZ státuszáról; 

 

□ 

 

- 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. 

 

□ 

 

Kérjük, jelölje meg X jellel az Ön esetében csatolandó mellékleteket! 



 

II. sz. melléklet 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

Kérjük Önt, amennyiben a kivezetéshez kapcsolódó eladási jogát gyakorolja, úgy azt az Eladási Nyilatkozat kitöltésével, 

aláírásával és a megjelölt levelezési címre postán (2041 Budaörs, PF 480) vagy az Elfogadó Helyre (1039. Budapest, 

Kossuth Lajos üdülőpart 102.) személyesen – a Hirdetmény 3. pontjában meghatározottak szerint – történő 

eljuttatásával jelezze. Az Eladási Nyilatkozat a Hirdetménnyel együtt olvasandó és az Eladási Nyilatkozatban használt 

fogalmak, kifejezések a Hirdetményben meghatározott tartalommal bírnak. 

 

Amennyiben a Hirdetmény másként nem rendelkezik, a Társaság az Eladási Időtartamon belül benyújtott olyan Eladási 

Nyilatkozat alapján köteles a Részvényeket a kivezetéshez kapcsolódóan megvásárolni, amelyek adattartalma a fentiek szerinti 

Eladási Nyilatkozatnak megfelel. Amennyiben az Eladási Nyilatkozat kitöltésével, vagy a kivezetéssel és annak kapcsán a 

Részvényest megillető eladási jog gyakorlásával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, keresse a Társaságot a 

Hirdetményben megjelölt elérhetőségeken. 

 

Az Eladási Nyilatkozat kitöltése, aláírása és az Elfogadó Helyre az Eladási Időtartam alatt történő eljuttatása a Hirdetményben 

foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti az Ön részéről. 

 

Az Eladási Nyilatkozatot Önnek a Hirdetményben foglaltak szerint kell eljuttatnia az Elfogadó Helyre. 

 

Amennyiben eladási jogát gyakorolni kívánja, akkor az Eladási Nyilatkozatban meghatározott számú Részvényt az Eladási 

Időtartamon belül egy engedéllyel rendelkező magyar befektetési szolgáltatón keresztül át kell transzferálnia a Társaság 

KELER Zrt-nél vezetett, 0035M 14400018-03210600-02001643 számú értékpapírszámlájára. Az Elfogadó Részvényesnek 

gondoskodnia kell arról, hogy a transzfert indító befektetési szolgáltató a IV. számú mellékletet a transzfer indításával 

egy időben a Társaság kapcsolattartójának e-mail címére (info@pannonv.eu) megfelelő adattartalommal megküldje. 

 

A Vételár megfizetése forintban történik a Hirdetmény 3. pontjában meghatározottak szerint. 

 

1. Az Elfogadó Részvényes adatai 

 

Kérjük, adja meg az azonosító adatait. 

 

Amennyiben a belföldi magánszemély Részvényes nem rendelkezik adóazonosító jellel, köteles azt eladási jogának gyakorlása 

előtt igényelni, mert az Eladási Nyilatkozat kitöltéséhez az adóazonosító jel megadása feltétlenül szükséges. 

 

2. A Részvények 

 

Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát, amelyekre vonatkozóan eladási jogát 

gyakorolja, továbbá a befektetési szolgáltató megnevezését és értékpapírszámla számát, ahonnan a Részvényeket 

transzferálni kívánja. 

 

3. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége 

 

Kérjük, az Eladási Nyilatkozatban 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 az Eladási Nyilatkozat kitöltését a 4. pontnál! 

 



Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, kérjük, hogy az Eladási 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 kell igazolnia, mely igazolást jelen 

Eladási Nyilatkozathoz kell csatolnia. Amennyiben az Elfogadó Részvényes az Eladási Nyilatkozathoz csatolandó 

dokumentumot nem mellékeli, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetőségűnek tekintjük. 

 

4. A Részvények eladásából származó jövedelem 

 

Ebben a pontban kell megjelölni, hogy a felajánlott Részvény milyen típusú számláról kerül felajánlásra. Felhívjuk a 

Részvényesek figyelmét, hogy minden egyes számlatípushoz - adózási szempontok miatt - külön-külön Eladási 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. 

 

A Társaságnak a Hirdetmény megjelenésekor érvényes adójogszabályok alapján 15% személyi jövedelemadó-előleget kell 

megállapítania a magánszemély Részvényesek által a Részvények eladásából realizált árfolyamnyereség után, a Hirdetmény 3. 

pontjának rendelkezései szerint. Az árfolyamnyereség megállapítása céljából kérjük, hogy a IV. számú melléklet benyújtásával, 

a Hirdetmény 3. pontban foglaltak figyelembevételével adja meg a Részvények megszerzésére fordított értéket (Bekerülési 

Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket a Hirdetmény 3. pontjának rendelkezései szerint. 

 

Amennyiben Ön a szükséges igazolásokat nem tudja csatolni, úgy a feltételezett árfolyamnyereség a Hirdetmény 3.3 pontjában 

meghatározott módon kerül megállapításra. 

 

Amennyiben jelen Hirdetmény IV. számú melléklete nem érkezik meg a Zárónapig a Társasághoz, úgy a kifizető (azaz a 

Társaság) a Vételár kifizetéséből származó jövedelmet árfolyamnyereségből származó jövedelemként veszi figyelembe. 

 

5. A Vételár megfizetésének módja 

 

Kérjük; adja meg azon bankszámla vagy ügyfélszámla adatait, amelyre - a Részvények érvényes eladásra felajánlása (eladási 

jog gyakorlása) esetén - a Vételár megfizetését kéri. 

 

A Részvények érvényes eladásra felajánlása (eladási jog gyakorlása) esetén, NyESZ vagy TBSZ számla esetén a transzfert 

indító, IV. számú mellékletet kitöltő befektetési szolgáltató által megadott pénzszámlára történik a jövedelem utalása. 

 

A Társaság nem fizet kamatot, illetve a Társaság nem esik késedelembe, ha az ellenérték kifizetése az Eladási Nyilatkozatban 

hibásan megadott információk miatt nem lehetséges. 

 

6. Aláírás 

 

Eladási joga érvényes gyakorlásához kérjük, feltétlenül írja alá az Eladási Nyilatkozatot. 

 

Amennyiben 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 (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 III. számú mellékletben foglalt ajánlott Meghatalmazás szövegben 

kért azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt Meghatalmazást az Eladási 

Nyilatkozathoz csatolni kell 

 

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy az Eladási Nyilatkozatot aláíró személy aláírását két tanú hitelesítse. 

 

7. Mellékletek 

 

Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy mely mellékleteket csatolja az Eladási Nyilatkozathoz! 

 

Kérjük, ellenőrizze még egyszer, hogy az Eladási Nyilatkozat valamennyi Önt érintő rovata kitöltésre került-e és az X-jellel 

megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta. Az Eladási Nyilatkozatnak és a szükséges mellékleteknek legkésőbb az Eladási 

Időtartam Zárónapján 24:00 óráig kell az Elfogadó Helyre megérkeznie. 

 

Eladási jogának gyakorlásához szükséges, hogy 

 

a) az Eladási Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Eladási Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra 

kerüljön a Társaság KELER Zrt-nél vezetett, 0035M 14400018-03210600-02001643 számú értékpapírszámláján, 

továbbá 

 

b) a Részvényes a Teljes Elfogadási Dokumentáció két eredeti, mindenben megegyező,  

aláírt példányát eljuttatja a Társasághoz legkésőbb a Zárónapon 24:00 óráig. 

 

Ha az Eladási Nyilatkozatban megjelölttől eltérő Részvény került transzferálásra, a Hirdetményben foglaltak az irányadóak. 

 

Ha jelen Kitöltési Útmutató és a Hirdetmény rendelkezései között eltérés állna fenn, a Hirdetmény rendelkezései az irányadóak. 



III. sz. melléklet 

 

MEGHATALMAZÁSI MINTA 

 

Alulírott 

 

Név/Cégnév: anyja 

neve: lakcím / székhely: 

 

adóazonosító jele / adószáma: szem. ig. 

sz. / cégjegyzékszám: ezennel 

meghatalmazom 

Név/Cégnév: 

 

lakcím/székhely: 

anyja neve: 

szem. ig. sz./ cégjegyzékszám vagy adószám: 

 

hogy az PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő nyilvánosan működő Részvénytársaság (1039 Budapest, 

Kossuth Lajos üdülőpart 102.; a továbbiakban:„Társaság") részvényeinek tőzsdei kivezetéséhez kapcsolódó eladási jogom 

gyakorlásával kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon (így különösen helyettem és 

nevemben eladási jogomat gyakorolja, aláírja az Eladási Nyilatkozatot, kizárólag az Eladási Nyilatkozat alkalmazásával 

rendelkezzen a felajánlott számú Részvény ellenértékéről, és minden, a kivezetés körében eladási jogom gyakorlása folytán 

lebonyolított részvény-átruházás elszámolásáig szükségessé váló más jognyilatkozatot megtegyen), és engem a Társasággal 

szemben képviseljen. Jelen meghatalmazás az aláírás napjától 90 napig érvényes. 

 

 

Kelt: 2017. 

 

Meghatalmazó 

Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel) 

Tisztsége: 

 

A fenti meghatalmazást elfogadom: 

 

Meghatalmazott 

Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel): 

Tisztsége: 

 

1. Tanú  2. Tanú 

Aláírás:   

Név:   

Lakcím:   

 



IV. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT a Pannon-Váltó Nyrt részvényeinek tőzsdei kivezetése során fennálló eladási jog gyakorlása keretében 

transzferált értékpapírok nyilvántartásáról és bekerülési adatairól 

 

Alulírott ..........................................., mint befektetési szolgáltató (név) nyilatkozom, hogy a mai napon a Társaság KELER Zrt-

nél vezetett, 0035M 14400018-03210600-02001643 sz. értékpapírszámlájára áttranszferált ............................. darab Pannon-

Váltó Nyrt által kibocsátott dematerializált törzsrészvény (ISIN kódja HU0000072434) nyilvántartási és bekerülési adatai a 

következők: 

 

Ügyfél: 

Név/Cégnév: ………………………………………………...  

Születési név: ………………………………………………. 

Születési hely, idő: …………………………………………. 

Anyja neve: …………………………………………………. 

Lakcím / székhely: …………………………………………. 

Adóazonosító jele / adószáma: …………………………… 

Szem. ig. sz. / cégjegyzékszám: …………………………… 

Értékpapír darabszám: ……………………………………….. 

Számla típus: …………………………………………………... 

Szerzési dátum: ……………………………………………….. 

Szerzési ár:……………………………………………………… 

Járulékos költségek: ........................................................... 

Értékpapír darabszám: ……………………………………….. 

Számla típus: …………………………………………………... 

Szerzési dátum: ……………………………………………….. 

Szerzési ár:……………………………………………………… 

Járulékos költségek: ........................................................... 

 

Az NyESz és TBSZ számláról indított értékpapírok ellenértékét kérjük, a megfelelő típusú pénzszámlára visszautalni 

szíveskedjenek: 

 

NyESZ: TBSZ 2011; TBSZ 2012; TBSZ 2013; TBSZ 2014; TBSZ 2015; TBSZ 2016; TBSZ 2017 

 

Kelt: 

 

Szolgáltató neve: 

 

Szolgáltató cégszerű aláírása: 


