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I. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

ELFOGADÓ NYILATKOZAT  

 

KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET 

AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ 

AJÁNLATTEVŐRE 

 

 

Elfogadó Nyilatkozat a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

(székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.); cégjegyzékszáma: 01-10-041683) által 

2015. január 13. napján a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 

3581 Tiszaújváros TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház 2119/3hrsz. 136. ép.; cégjegyzékszáma: 

Cg. 05-10-000065) dematerializált, egyenként 1010, -Ft, azaz egyezertíz magyar forint névértékű, 

névre szóló törzsrészvényeinek önkéntes nyilvános vételi ajánlat keretében történő megvásárlására tett 

ajánlata 4.984, azaz négyezer-kilencszáznyolcvannégy forint vételáron történő elfogadására. 

 

Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy (kivéve, ha az Ajánlat másképpen rendelkezik) az 

Ajánlat elfogadása csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a Részvényes gondoskodik arról, hogy az 

Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt számú Részvény az Ajánlat 2.2(d) pontjában foglaltak szerint – a 

2.2.(f)(vi) pontban jelzett kockázatra is figyelemmel- az Elfogadó Nyilatkozatot befogadó 

Lebonyolítók KELER-nél vezetett 0006/000145 vagy 0042/000145 számú „Ajánlat 2015” 

megnevezésű értékpapírszámláján ténylegesen jóváírásra kerüljön  az Ajánlati Időtartamon belül.  

Kérjük, hogy az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése előtt feltétlenül olvassa el a Kitöltési Útmutatót! 

 

1. A lebonyolító adatai 

 

Nyilatkozatot befogadó lebonyolító 

 

__* UniCredit Bank Hungary Zrt. (Lebonyolító) (Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Cg: 

01-10-041183) (Részvények transzferálása a 0006/000145 számú KELER számlaszámra 

történik) 

 

 

__* Equilor Befektetési Zrt. (Társ-Lebonyolító) (Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; 

Cg: 01-10-041431) (Részvények transzferálása a 0042/000145 számú KELER számlaszámra 

történik) 

 

*Kérjük, jelölje meg X-jellel az Ön által választott szolgáltatót! 

 

 

2. Az Elfogadó Részvényes adatai 

 

Magánszemély esetén 

 

Név:  

Születéskori név:  

Állampolgársága: 

 

 

Lakcím:  
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Adóazonosító jel:  

Személyigazolvány szám/ 

Útlevélszám és okmány 

típusa: 

 

Anyja születési neve:  

Születési hely/ország és idő:  

 

Nem magánszemély esetén 

 

Társaság neve:  

Cím:  

Adószám:  

Cégjegyzékszám:  

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 elfogadom az Ajánlatot: ______________ darab, 

azaz betűvel kiírva: _________________ darab. 

 

Transzfert indító befektetési szolgáltató megnevezése és KELER számlaszáma: 

_________________________________________ 

 

Értékpapír-számlaszám, ahonnan a Részvények transzferálása történik: 

 

 _________________________________________________ 
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4.  Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége 

 

4.1. Természetes személyek 

 

__*  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 vagy ezek valamelyikének másolatát 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 Elfogadó 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 Elfogadó Nyilatkozat kitöltése 

szükséges.  
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6.  Az Ajánlati Ár megfizetésének módja 

 

6.1. NEM NyESZ és TBSZ számlákról történő felajánlás estén  

 

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

kerültek felajánlásra! TBSZ, NyESZ számláról történő felajánlás esetén a 6.2. pontot kérjük 

kitölteni! 

A Részvények ellenértékét az alábbi bankszámlára vagy ügyfélszámlára történő átutalással kérem 

teljesíteni (kivéve NyESZ és TBSZ számla esetén).  

Számlaszám:  

____________________-____________________-____________________  

 

6.2. NyESZ és TBSZ számlákról történő felajánlás estén  

Kérem a Lebonyolítót, illetve Társ-Lebonyolítót, hogy a Részvények ellenértékét az alábbi 

NYESZ/TBSZ számlámra szíveskedjen átutalni:  

Befektetési szolgáltató neve:          

Számlatulajdonos neve:          

NYESZ/Tartós pénzbefektetési számla száma: 

 ____________________-____________________-____________________  

Közlemény: TVK Ajánlat ellenértéke 

 

A 6.2. pontban megjelölt NyESZ vagy TBSZ számlára vonatkozó adatok és a transzfert indító 

szolgáltató által kiállított V. számú melléklet szerinti Bekerülési Ár Igazolásban (amennyiben ilyen 

dokumentum csatolásra került) feltüntetett számlára vonatkozó adatok közötti eltérés esetén a 

Lebonyolító, illetve Társ-Lebonyolító a transzfert indító szolgáltató által kiadott igazolásban 

feltüntetett adatokat tekinti hatályosnak és a Részvények ellenértékét az ezen igazolásban feltüntetett 

számlára utalja át! 

Elfogadó Nyilatkozatonként kizárólag egy NyESZ vagy egy TBSZ számla tüntethető fel, és egy 

Elfogadó 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 Elfogadó Nyilatkozatot kell kitölteni és leadni 

az adott számlának megfelelő adatokkal.  

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felelősséget vállalok az Elfogadó Nyilatkozatban és 

mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért és valódiságáért, valamint a csatolt 

dokumentumok valódiságáért. 

Tudomásul veszem, hogy az Ajánlati Ár forintban kerül kifizetésre.  

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy ’’A MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI 

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MINT AJÁNLATTEVŐ  ÖNKÉNTES 

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NÉVRE SZÓLÓ, SZAVAZATI JOGOT MEGTESTESÍTŐ 

TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE elnevezésű dokumentumot, annak jelen nyilatkozat aláírásának napjáig 

kiadott módosításait, illetve az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb hirdetményeket, közzétételeket 

megismertem, megértettem.   
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Ezennel kijelentem, hogy az Ajánlat általam történő átvétele és elfogadása 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 elfogadás érvényességének részletes feltételeit az Ajánlat tartalmazza, melyet 

mindenre kiterjedően megismertem, (ii) az Ajánlat 2.2(d) pontjában foglaltakkal összhangban a 

Kitöltési Útmutató szerint kitöltött Elfogadó Nyilatkozat, az Ajánlat 2.2 (g) pontjában foglalt kivételtől 

eltekintve, kötelező erejű Részvény-átruházási Szerződést hoz létre köztem és az Ajánlattevő között, 

és (iii) az Elfogadó Nyilatkozat nem vonható vissza. 

Ezennel visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Részvényeket a 

Nyilatkozatot befogadó lebonyolító elkülönített értékpapírszámlán letétben tartsa nyilván. 

 

Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó.  

 

A Részvényeknek az adott lebonyolító által a KELER-nél vezetett „Ajánlat 2015” megnevezésű 

értékpapír számlájára történő transzferálásával, illetve az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a 

Részvényes kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa kitöltött Elfogadó Nyilatkozatban szereplő 

személyes adatokat, bank- és értékpapírtitkot („Adatok”) az adott lebonyolító kezelje. 

 

Hozzájárulásával a Részvényes elfogadja és jóváhagyja, hogy az adatkezelés során az Adatok 

továbbításra kerüljenek az Ajánlattevő, illetve a Társaság részére. Az adatkezelés célja a felek által az 

Ajánlatban vállalat kötelezettségeik teljesítése. Az Ajánlattevő, a Lebonyolítók és a Társaság az 

Adatokat csak és kizárólag az Ajánlat és annak elfogásával 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.  

 

Az adott 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 az adott lebonyolítótól, az Ajánlattevőtől, vagy 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. 

 

A fenti adatvédelmi tájékoztatást tudomásul vettem és jelen hozzájárulás megadása részemről 

önkéntesen történt. 
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7.  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 cégaláírásra jogosult képviselőjeként) 

___*meghatalmazott 

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

Személyes ügyintézés esetén a Nyilatkozat átadását a Részvényes a Lebonyolító, vagy Társ-

Lebonyolító által érkeztetett aláírt Elfogadó Nyilatkozat másolata igazolja, amely a leadás során kerül 

átadásra.  

Postai vagy futár által történő megküldés esetén a Társ-Lebonyolító a Nyilatkozat érkeztetett aláírt 

másolati példányát postai úton küldi meg a Részvényes számára.  

 

Lebonyolító, Társ-Lebonyolító tölti ki: 

Az Elfogadó Nyilatkozat eredeti példányát és alábbiakban jelzett mellékleteit a mai napon átvettem:  

Budapest, 2015. év        hó      nap 

 

_______________________________ 

Cégnév / Ügyintéző neve / Aláírása 

 

8.  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 Ajánlat 2.2.d) pontját); 

___*  belföldi illetőségű természetes személy esetén a Részvények transzferálását végző befektetési 

szolgáltató által kiállított, V. 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, vagy ezek valamelyikének másolata. 

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

 


