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Ajrinlat:

Ajinlati Ar:

Aj6nlati ld6tartam:

Ajinlattev6:

Arfolyamnyeres6g:

Art.:

sEr:

Bekeriit6si 6rt6k:

Bszt.:

Eho tv.:

Elfogad6 Hely(ek):

Elfogad6 Nyilatkozrt vagy
Nyilrtkozrt:

Elfogad6 R6szv6nyes:

Feliigyelet vagy MNB:

Lebonyolit6:

Lebonyolit6k:

Jelent6s:

f nrrlurz6 nTNDELKEZf sEK

A jelen nyilvanos v6teli ajri.nlat szempontj6b6l

Az Aj6,nlattev6nek a Tpt. 79 $-a szerinti 6nk6ntes nyilvrinos v6teli
aj6nlata a Tnrsasig minden R6szv6nyese sz6m6ra, a T6rsas6g

valamennyi R6szv6ny6nek p6nz ellen6ben t0rt6n6 megvrisirl5sira.

Az ajrinlati 6r R6szv6nyenk6nl 4.984 Ft, azaz n€gyezer-
kilencszlanyolcvann6gy forint, amely teljes eg6sz6ben penzben
(forintban) ker megfi zetesre.

A Kezd6napt6l a Zir6napig tart6 id6szak, amely alatt az Ajrinlat
elfogadhat6.

A MOL Magyar Olaj- 6s G6aipari Nyilvritrosan M0ktid6
R6szv6ny6rsas6g (l l l7 Budapest, Okt6ber huszonharmadika u. 18.)

Az (i) Ajrinlati er * (iD az Elfogad6 R6szv6nyes rlLltal a Rdszv6nye
megszerzds6re forditott 6rt6k 6s a kapcsol6d6 j6rul6kos k6ltsegek
iisszegenek kiil6nbs6ge.

Az ad6zis rendj6r<il sz6l6 2003. 6vi XCII. t0rv6ny.

A Budapesti Ert6kt6zsde Zrt. (sz6khely: 1062 Budapest, Andnissy [t
93.)

A R6szv6nyes riltal a R6szv€nyek megszerz6s6re forditott 6rt6k.

A befektet6si vrillalkozisok6l 6s az 6rut6zsdei szolg6ltat6k6l,
valamint az riltaluk v6gezhet6 tev6kenysegek szabilyair6l sml6 2007.
evi CXXXVII. tdrv6ny.

Az eg6szs6giigyi hozzij6rul6sr6l sz6l6 1998. 6vi LXVI. t6rv6ny.

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (sz6khely: 1054 Budapest,
Szabadsag ter 5-6.), valamint az Equilor Befekta6si Zrt. (sz6khely:
1037 Budapest, Montevideo utca 2/C III. emelet) jelen Ajrinlat IV.
szimri Mell6klet6ben felsorolt fi 6kjai.

Az Ajrhlat I. sziLrnri mell6klet6ben foglalt r6szv6nyesi nyilatkozat,
melyben a R6szv6nyes a jelen Ajrinlatban foglaltakat magira n6zve
k0telez6nek ismeri el, 6s kOtelezetts6get vrillal az Ajrinlatban
meghatirozott ellen6rt6k megfizet6se ellen6ben a R6szv6nyek
etruhazasAra.

Az a R6szv6nyes, aki az Ajrhlat 6rv6nyes elfogadrivival (a jelen
Ajrinlatban foglalt felt6teleknek megfelel6en) a tulajdonriban lev6
R6szv6nyek vagy azok egy r6sze tekintet6ben R6szv6ny-6truhizisi
Szerz<iddst kiit az Ajinlattev6vel a jelen Ajrinlatban meghatiLrozottak
szerint.

A Magyar Nemzeti Bank (sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsig t6r 8-
e.)

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabads6g t6r 5-6.),
amely a Bsr. 5. $ (2) d) pontj6ban meghat6rozott tev6kenys6gi
enged6llyel rendelkez6 befektet6si szolgf ltat6.

A Lebonyolit6 6s a Tirs-Lebonyolit6 egyiittesen.

A Tpt. 69. $ (4) bekezd6se iltal el6in, a Tpt. 8. sz. melldklete szerinti
tartalommal az Ajrinlattev6 6ltal az AjriLnlattev6 gazdas6gi
tev6kenys6g6re vonatkoz6an elk6szitett inisos jelent6s, amely a
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KELER:

Kezd6nap:

Kdzz6t6telz

Megielen6si Helyek:

Meghatalmazis:

Miikiid6si Ten:

NyESZ:

Ptk:

R6szv6ny-ritruhizisi
Szerz6d6s:

R6szv6ny(ek):

R6szv6nyes(ek):

Sz{mviteli Tiirv6ny:

Szja-tv:

Tao. T6rv6ny:

Tfrsasig:

T6rs-Lebonyolit6:

Teljes Elfogadisi
Dokumentici6:

M,[kdd6si Terwel kdz6,s dokumentumba foglaltan k6sziilt el.

A K6zponti Elszirnol6hria 6s Ertekdr (Budapest) Zrt. (sz6khely: 1074

Budapest, Rrikoczi u. 7 0-72.).

Az Ajrinlati ld6tartam elsri napj a. azaz 2015. lt'|.
A Feliigyelet fel6 j6v6hagyisra benyujtott jelen Ajanlatnak a
Megjelendsi Helyeken t6,rt6n6 megjelentet6se.

A BET honlapja (www.bet.hu), az MNB rittal iizemeltetett honlap
(www.kozzetetelek.hu), a Lebonyolft6 honlapja
(www.unicreditbank.hu), a Trirs-trbonyolit6 honlapja
(www.equilor.hu) 6s az Aj6nlattev6 honlapja (ir.mot.hu).

A R6szv6nyes ktizokiratba vagy teljes bizonyit6 erejri maginokiratba
foglalt nyilatkozata arra vonatkoz6an, hogy a nyilv6nos v6teli
ajrfurlatt6teli eljrinis sonfur helyette 6s nev6ben a meghatalmazott jiirhat
el.

A Tpt. 69. $ (4) bekezdise eltal el6irt, a Tpt. 8. sz. mell6klet szerinti
tartalommal az Ajrinlattev6 riltal a T6rsasig jiiv6beni miikdd6s6re
vonatkoz6an elk6szitett 6sszefoglal6, amely a Jelent6ssel kdztis
dokumentumba foglaltan k6sziilt el.

Nytgdij el6takarekoss6gi sz6mla.

A polg6ri ttirv6nyk<inyvr6l sz6l6 2013.6vi V. tdrv6ny

A jelen Ajrinlatban meghatarozott formai 6s tanakni felt6teleknek
megfelel6en kirillitot! 6s a Lebonyolit6k r6szdre benyrijtott, a jelen
Aj6nlatra tett Elfogad6 Nyilatkozattal a jelen Ajrinlatban foglalt
felt6teleknek megfelel6en a Z{ronapon l6tre j0v6 r6szv6ny-6truhiiziisi
szerzod6s. A R6szv6ny-Struhrizisi Szerz5d6s l6trej6tt6re, teljesit6s6re,
megszffn6s6re 6s minden azzal kapcsolatos ery6b k6rd6sre a jelen
Aj6nlat, a Tpt. 6s a Ptk. rendelkez6sei (ilyen sorrendben) az iniLnyad6k.

A Tirsasrig 6ltal kibocsatott valamennyi szavazati jogot meglestesit6,
n6vre sz6l6, nem az Aj6nlattev6 tulajdonriban l6v6 dematerializilt
ttirzsreszv6ny, amelyek ISIN k6dja: HU00000731 19.

Az Ajiinlattevon kiviili b6rmely R6szv6ny tulajdonos.

A szimvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. tirrv6ny

A szemilyi jdvedelemad6r6l sz6l6, az ajinlat id6pontjriban hatilyos
1995. 6vi CXVII. t6rv6ny.

A tirsasigi ad6rol 6s az osaal6kad6r6l sz6l6 1996. 6vi LXXXI.
t6rv6ny.

Tiszai Veryi Kombin6t Nyilvinosan MrikOd<i R6szv6nytrirsasng (3581

Tiszatjvaros ryKlpartelep, TVK Katzponti Irodahria 2l l9l3hrsz.
136.6p.)
Az Equilor Befektet6si Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C lll.
emelet), amely a Bsr. 5. $ (2) d) pontj6ban meghatarozott
tev6kenys6gi enged6llyel rendelkez6 befektet6si szolgriltat6.

Az l. sz6mi mellekletk6nt csatolt Elfogad6 Nyilatkozatnak a Kitdlt6si
Utmutat6 szerint hiiinyalanul 6s olvashat6an kit6lt6tt 6s al6irt
pdldrinya a R6szv6nyek Bekeriil6si Ert6k6r6l sz6l6 igazohissal
(amennyiben az rendelkez6sre rill), valamint az Elfogad6 Nyilatkozat
6s a Kit6lt6si Utmutat6 alapjin sziiks6g szerint csatoland6 mell6kletek.

Tart6s befektetesi szimlaTBSZ:
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Tpt.:

ZAr6nrpt

A t6kepiacr6l sz6l6 2001. 6vi CXX. torv6ny.

Az AjAnlati Id6tartam utolso napja azaz 2015. [r].
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A
MOLNYRT.

(a tovebbiakban: az,"{jrinlattev6")

A TrszAr VEcyr KoMBTNAT NyrLvANosAN MUKODO REszvrvrrAnsesAc (a tovabbiakban:
,,T6Lrsasrig") Alrel KtBocsAToTT VALAMENNYT, NEM Az AJANLATTEV6 TULAJDoNABAN

Ar-16 nrszvENyne

Jelen Ajrfurlat aTpt.79 $-a szerinti dnkentes, nyilviinos v6teli aj6nlat a T6nasig valamennyi
R6szv6nyese szimdra.

Jelen Ajanlat kelte: 2015. januar 13.

Ajrinlati Ar: 4.984 Ft

A JELf,N NYILVANoS vfTELl AJANLAToT Az AJANLATTEVO Ts A
LEBoNYoLiT6K A MAGYAR Nf,MzETI BANK FELf .T6vATT,AcyAsRA
BENYI]JToTTAIE fS AzT A TARSASAG IGAZGAT6SAGANAK MEGK0LDTEK.
A MAGYAR NEMZETI BANK MfG NEM HATAROZOTT AZ AJANLAT
l6vArncyAsAn6l

Az AJ,.INLAT ELFoGADAS/I,RA NYITVA AT,16 TANIATI ID6TARTAM
KEZD6NAPJA I.l, Z,,,(R6NAPJA lrl

Jelen Ajinlst r Megielen6si Helyeken keriil k6zz6t6telre.

A Feliigyelet jelen Ajanlarot j6v6hagy6 hatrirozatrinak k6zhezv6tel6t, illave - ha a Tpt. 6ltal
el6irt hatriLrid6ben a Feliigrelet nem do,nt az Ajrinlat j6vrihagyrisrir6l - a j6viihagy6sra nyitva
6116 hatririd<! leteh6t kitver6en az Ajrinlattev6 halad6ktalanul kezdem6nyezi az Ajfunlat
k6zz6t6tel6t a Tpt.-ben el6irt m6don, az Elfogad6 Nyilatkozat megt6tel6re nyitva 6116 hatfuid6
Kezd<i- 6s Zimnapj6nak naptriri napok szerinti megjel6l6sevel.

BEVf,ZET6

A jelen Ajdnlatot az AjiDlettev6 a T{rsasrig vatamennyi R6szv6ny6re 6s a Trirsas6g
valamennyi R6szv6nyese r6sz6re teszi. A msgyrr jogi szabityozis alapjrin el6irt ezen
rendelkezesek megtarhisa mellett az Ajrinlattev6 felhivja a figrelmet az al ibbiakra:

A jelen Ajinlat, annak mell6kletei vary bdrmely kise 16 dokumeni{cit6ja sem
kSzvetlenffl, sem k6zvetve nem keriit az Amerikai Egyesiilt Alhmokban, Kanid6ban,
Ausztrili{ban vagy Jrpr[nben megt6telre, megkfld6sre vagy birmilyen formibsn
(postsi vr$/ szem6lyes k6zbesit6s, misolati kffld6s, elektronikus tovibbitis vrgr
b{rmilyen egr6b hirk6zl6si vagr tivk6zl6si eszk6z fethaszn{Iflsrival t6rt6n6 terjesztes
vagy itrdr[s) elkiild6sre vagy kiosz&lsra a fenti orsz{gokba vagy birmely olyan mrls
orszdgba' ahol a jelen Ajinlat, mell6kletei vas/ kis6r6 dokumentrlcir6i ritsdiss,
megielentet6se, zirtkdrii terj$zt6se vasr nyilvinossigre hozatala jogszab{lyokba, piaci
szokv{nyokba vagr mris:iltaLinos vagr akir korlitozott kdrben k6telez6 erejii norm{ba
(a tovr[bbiakban "jogszabily") [tk6zik, vagr a jogszabflyok rzt birmety mis m6don
korlitozzrlk A jelen Ajinlat-kizirritag r magyrr jog szabilyai alapj{n k6sziilt 6s nem
kerfl az Amerikai Egresiilt Alamok t6bbsz6i mt6doiitott tl:s. cvi ertekpapir t6rv6nye



alapjin bejelent6sre 6s enged6lyeztet6sre, hasonl6k6pp nem keril sor ilyen bejelent6sre
vagr enged6lyez6sre semmilyen mis orszigban sem. Abban az esetben, hr az Elfogad6
Nyilatkozatot olyan szem6ly irta aLiL, illetve rigr tiinilq ho5/ olyan szem6ly irta ali'
amelynek tek6hilye vagr sz6khelye az Amerikai Egyesiilt Alamokban, Kanadiban,
Ausztriliiban vagy Japlnban van, illetve ez Elfoged6 Nyilatkozatot az Amerikei
Egyesiilt AllamokMl, Kanadib6l, Ausztr{li{b6l vagy Japinb6l kiildt6k vissza, illetve
rigr tfinik, hogr onnan kiildt6k vissza, akkor az Aj{nlattev6 jogosult az ilyen Elfogad6
Nyilstkozatot 6rv6nytelennek tekinteni, amelyre vonrtkoz6an igy R6szv6ny-rltruh{zrisi
Szerz6d6s nem j6n l6tre.

1 A NYILVANoS vfTELI AJ/INLATTAL fnTxTTTT TARSASAGOK
(AJANLATTEV6, l xvrlvANos vfTf,Lr AJANLATTAL tnrxrrrt
nfszvfuyrAnssAc, A NyrLvANos vfTELr AJANLAT
TEUESiTfSEHEZ IGfNYBE VETT LEBoNYoLiT6I.O BEMUTATASA

l.l Az Ajinlattev6

C6gn6v: MOL Magyar Olaj- 6s G6zipari Nyilvrinosan Mfikrid6 R6szv6nytrirsasig
Sz6khely: H-l I 17, Budapest, Okt6ber huszonharmadika u. 18., Magyarorszag
C€gegyz€kszhm: Cg. 0 l - I 0-04 I 683
Ad6szim: 10625790444
Jeryzett trike: 104.519 milli6 Ft

Az Ajrinlattevo az 1988. 6vi VI. t<irv6ny, az 1989. 6vi XIII. t6rv6ny, az 1990. Evi VIL tdrv6ny
6,s a3l49ll99l (IV. I l.) sz. Kormiinyhatiirozat rendelkezdseinek megfeleloen 1991. okt6ber
l-j6n jOtt l6tre az rillami tulajdonf Orsz6gos Koolaj- 6s Grizipari Tr6sa jogut6djakdnt, 6s Cg.
0l-10-041683 nyilvdLntartisi szAmon, 1992. jtnius lO.en r6szv6nytiirsasigk6nt jegyeae be a
F6v6rosi Bir6sig, mint C6gbir6sig. Az Aj6nlattevS tev6kenys6gi k0reit az alapszab6lyri.Lnak 5.
pontja tartalmazza; a Ajinlattevo riltal6nos c6lkitiiz6se, hog az ott meghaterozott
tev6kenys6gi kdrtiket (kiilondsen az al6bb r6szletezend6 tev6kenys6geket) nyeres6gesen
v€gezze.

Az Ajinlattev<i a MOl-csoportba tartoz6 tiirsas6gok anyavrillalata. A MOl-csoport egy
nemzetkdzi integnilt olaj- 6s grizipari csoport diverzifikrilt eur6pai portfoli6val, amely szimos
befektet6ssel rendelkezik az olaj- 6s gri.aipari iizletben Eur6p6n kiviil. A MOL-csoport
els6dlegesen k6olaj 6s fttldg6z kutat6seban 6s kitermel6s6ben, a k<i,olaj finomitiisiiban, a
finomitott k6olajterm6kek narykereskedelmi 6s kiskereskedelmi eladrisiban 6s olefinek 6s
poliolefinek elo6llitis6ban, illetve eladis.iban 6rdekelt. Emellett a MOl-csoport griz
infiastrukturiilis szolg6ltat6saiban, elldtdsiban 6s kereskedelmi tev6kenys6geiben, valamint
energiatermel6si tev6kenys6gekben is 6rintett.

A Mol-csoport sz6mos kd,zvetlen 6s k6,zvetett, sziuszival€kos tulajdonri, tdbbs6gi tulajdonri
6s kisebbs6gi tulajdonf lerinyvrillalat rev6n miik0dik. Miikiid6se nagir6szt a k0vetkez6
iizletigakat 6leli fel:

. Upstream(Kutatis-termel6s)divizi6

. Downstream (Feldolgozis, Kereskedelem, Kiskereskedelem 6s Petrolk6mia) divizi6
6s

. F6ldgriaszillitds az FGSZ F6ldgitzszAlli6 Zn. reven

Tovibbi inform6ci6 az Ajrinlanev6 honlapjin tal6lhat6: www.mol.hu 6s ir.mol.hu

1.2 A T{rsas{g

C6gn6v: Tiszai Vegyi Kombin6t Nyilvinosan Miikdd6 R6szv6nltersas6g
Sz6khely: 3581 Tiszatjv6ros TVKJpartelep, TVK Kcizponti Irodahaz 2119/3hrsz. 136. Ep.
C€gegSz€kszAm: Cg. 05- I 0400065
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Ad6sztun: 107257594-05

A Trlrsas6g jeryzott t<ik6je 24.533.7 51.430 Ft, azaz huszonn6gymilliird-
<itszizharminchrirommilli6-h6tszizdtvenegyezer-n6gysziaharminc forint, amely teljes
eg6sz6ben befizet6sre keriilt. Egy R6szv6ny (1010,- Ft n6v6rt6k) egy szavaz:,tra jogosit, a
R6szv6nyek szabadon ritruh6zhat6ak.

A T6rsas6gban az AjriLnlattev6 az Aj6nlat idSpontjriban az 1.5 pontban meghat6rozottak
szerinti kdzvetlen befolyrissal rendelkezik. A nyilvrinosstig szim6ra el6rhetS informrici6k
alapjrim a T6rsas.ig r6szv6nyesi struktrinijrit az alibbi, 2015. janu.ir l3-i 6llapotot ttikOz<5
kibl6zat ismerteti.

r6szv6nyes mennyis6g (db) tul. ariny
MOL Nlrt.

K<izk6zhinyad

Osszesen 24290843 100.00%

13 A Lebonyolit6

C6gn6v: UniCredit Bant Hungary Zrt.
Sz6khely: 1054 Budapest, Szabads6g t6r 5{.
C€.gtregyzbkszAm: 0 I - I 0-04 I I 83
Ad6szim: 10325737444
Jeryzett t6ke: 24.1 18.220.000 Ft

1.4 A T{rs-Lebonyolit6

C6gn6v: Equilor Befektetesi Zn.
Sz6khely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C III. emelet
C6glegyz6kszim: 0 l -l 0-041 43 I
Ad6sz:im: I 037 9925 -241
Jegyzett t6ke: 1.000.000.000 Ft

1.5 Az Aj{nlrttev6nek a T{rsasrlgban fennrill6 k6zvetlen befoly{se m6rt6ke, a
tulajdoniban {116 r6szv6nyek darabsz{mr

Az Ajrinlattev6 az Ajrinlat feliiryeleti j6vriharyris cdljribol tort6n6 benyujtrisa id<ipontjiban az
al6bbiak szerint rendelkezik r6szesed6ssel a Trirsaslgban:

Tulajdonos R6szv6nytipus Darabszim Tulajdoni
(db) hinyad

!4qL Nyrt. n6we sz6l6 tdrzsreszv6ny 23 042 385 94,860/o

Osszes befoly6s: 23042385 94,860/o

Az Ajdnlattev6 6s kapcsolt vrillalkozisai, valamint mds reszv6nyes k6z6tt nincs olyan
meg6llapodis, amely alapjrin a Tpt. 65/A $ szerinti befoly6sszerz6s kdvetkezett volna be,
ezert az AJe at a Tpt. 69. g (2) bekezd6se b) pontjfuiak m6sodik fordulara szerinti kimutatrist
nem tartalmaz.

23042385 94,860/0

1248 458 5,140/o
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1.6 Az Ajdntattev6 Tirsasdggal val6 kapcsolrtinak leir{sa

A MOl-csoportt6l vrisirolt vegripari benzinbSl, grizolajMl, valamint cseppfoly6sitott
grizokbol a Trirsasig olefingyri,rai fi6 term6kk6nt etil6nt 6s propil6nt allitanak el6, amelyet sajrit

polimer iizemeiben dolgoz fel tov6bb polietilEnn6 6s polipropil6nn6.

Az olefinryrlrak mell6kterm6kek6nt keletkez6 izobutil6n, benzol-toluol, C8 6s C9 frakci6 az

Ajrinlattev6 k6olaj finomitrisi tev6kenys6g6hez keriil 6rt6kesit6sre. Ezen tiirstermdkek jelent<is

r6sze az arom6s- 6s az iizemanyag komponens gy6rt6s soran keriil feldolgozisra.

Ezen kiviil a MOl-csoport 6s a Trirsasrig integrrilt ininyitas 6s egys6ges strategia ment6n
v6gzi a logiszikai, kereskedelmi 6s marketing tev6kenys6geit. A ktiz<is 6n6kesit6si csatom6k
kialakit6srinak kdvetkea6ben a Trirsasrig polimer termdkeit az Ajenlattev6 kiilkereskedelmi
lerinyvrillalatoknril dolgoz6 keresked6i 6rt6kesitik Ausztriiiban, Lenryelorszigban,
N6metorsziigban, Olaszorszigban, Romrfuri6ban 6s Ukrajnriban, kihasmilva az iizleti
jelenl6tdb6l fakad6 el6nyiiket.

Tov6bbi r6szletek el6rhet6k a T6rsavig honlapj6n: www.tvk.hu

1.7 Az Ajrinlatnak a foglalkoztatr6sra grakorolt valtisziniisithet6 k6vetkezm6nyei

Az Ajrlnlattev6 a Trlrsasig vezet5i 6s munkavrillal6i ktir6ben, a Trirsasig sz6khely6re 6s

kapcsolt v6llalkoz,saira vonatkoz6an nem tervez valtoztat6sokat, azokon a T6rsasig
eredm6nyes m[k6d6s6nek biaositrisa 6rdekdben kiv6n esetlegesen veltoaatni.

1.8 Az Aj{nlatot befolylsol6 egy6b l6nyeges k6riilm6nyek

Az AjriLnlattev6nek nincs tudomisa a jelen Ajinlatot befolyrisol6 ery6b l6nyeges
kOriilm6nyr6l.

2 AZAJANLAT

2.1 6sszefoghl6

Az Ajimlattev6 eztton Aj6nlatot tesz az al6bbiakban meghatiirozott felt6telek szerint a
T6rsas6g R6szv6nyesei szim6ra, valamennyi R6szv6ny megvisiLrl6sara. A jelen dsszefoglal6
kizAr6lag 6j6koztat6si c6lokat szolgil, amely nem helyettesiti az Ajinlat eg6sz6nek 6s
mell6kleteinek r6szletes iittanulmiinyozis6t.

Az Aj6nlati Ar R6szv6nyenk6nt 4.984 Ft, azaz nlgyezer-kilencszimyolcvann6gy forint,
amely teljes eg6sz6ben p6nzben (magyar forintban) keriil kifizet6sre. Az Ajenlattev6 igazollst
nyujtott be a Feliigyelethez an6l, hogy a R6szv6nyek ellen6rt6k6nek fedezele az
Ajinlattev6nek az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nel vezeten, erre a c6lra megnyitott let6ti
bankszimlij6n teljes eg6sz6ben a rendelkez6s6re 611 6s a R6szv6nyek ellen6rt6k6nek
teljesitd#hez teljes kiinten felhasmilhat6.

A Feliigyelet riltal j6vriharyott Ajinlat az Ajinlati Id6tartam alar fogadhat6 el. Ezen
id6tartamon beliil valamennyi R6szv6nyes az Ajrinlat elfogadris6t az Ajinlat 2.2(d) pontjriban
meghat6rozott m6don teheti meg. Az Ajrinlatban kdzremrikddd Lebonyolit6 az UniCredit
Bank Hungary Zrt. (sz6khelye: 1054 Budapest, Szabads6g t6r 5-6.) €s Trirs-Lebonyolit6 az
Equilor Befektet6si Zrt. (sz6khelye: 1037 Budapest, Montevideo v 2lC lll. emelet). A
R6szv6ny-itruh6z.isi Szerz6d6s az Aj&rlattev6 6s az Elfogad6 R6szv6nyes kdzdtt a
ZAr6napon jdn l6tre, kiv6ve a jelen Ajrinlat 2.2(g) pontjaban meghatfu:ozott es€tet.

Az Aj6nlattevS 6ltal a T6$aseg jdv6beni miik0d6s6re vonatkoz6an k6sziten M[kiid6si Terv
6s a Jelent6s el6rhet6 a Megielen6si Helyeken, tovribbri megekinthet<i az Elfogad6 Helyeken.
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Az Ajrinlattev6 is a trbonyolit6k az Ajri.nlat eredm6ny6t az Aj6nlati ld6tartam Zfu6napj t
k0vet6 2 napon beliil a Feliigyeletnek bejelentik, 6s a bejelent6ssel egidejffleg kiizzeteszik a

Megjelen6si Helyeken.

Azoknak a R6szv6nyeseknek, akik a jelen Aj6nlat elfogad.is6val 6rt6kesiteni kivanjak
R6szv6nyeiket, a 2.2(d) pontban meghatArozott m6don a Lebonyolit6hoz vagy a T6rs-
Lebonyolit6hoz el kell juttatniuk a R6szv6nyeiket, tovribbi az Ajinlat I. szimri mell6kletek6nt
csatolt, a 2.2(d) pontban meghatilrozott m6don,6s a Kitdlt6si Utmutat6 szerint kitdltdft 6s

al6irt Elfogad6 Nyilatkozatot a sziiks6ges mell6kletekkel egyiitt.

Kerd6seikkel, illetve k6r6seikkel keress6k meg a Lebonyolit6kat szem6lyesen a [V. szimri
Melldkletben jeldlt Elfogad6 Helyeken nyitvataruisi id6ben, illewe a Lebonyolit6t a +3640-
50-40-50-es telefonszimon (csak belftrldrol), vary a +36-l-325-3200 (belfttldr6l 6s
kiillbldr6l), munkanapokon 08-t6l 18 6niig, vagy a Trirs-Lebonyolit6t a +36-l-430-3980
telefonsz6mon, munkanapokon 09 -ti5l 17 6riig.

Jelen AjriLnlat, illetve az Elfogad6 Nyilatkozat a IV. sz6mt Mell6kletben meghaterozott
b6rmely Elfogad6 Helyen rendelkez6sre All, illewe el6rhet5 a Megielenesi Helyeken.

Az Ajenlattev6 jelen Ajinlatot sikeresnek tekinti, amennyiben legaLibb ery R6szv6nyes az
Ajrinlatot erv6nyesen elfogadja.

Jelen Ajrinlat sikeres lezinis6t kOvetiren az Ajrnlattev6 kifejezetten fenntartja a jogot, hory
saj6t d6nt6se szerint gyakorolja a Tpt. 69. g (6) e) 6s a 761D. g-a szerinti v6teli jogot az dsszes
t6bbi, az Ajrinlat soni,n a tulajdonriba nem keriilt R6szv6ny tekintet€ben. Amennyiben az
Ajrinlattev6 ezen v6teli jog6val 6lni kivrin, az a Bfll szab lyzata alapjrin a R6szvenyek BET-
16l tdrt6n6 automatikus kivezet6s6t eredm6nyezi, 6s ebben az esetben az Ajrinlattev6 megteszi
a sziiks6ges l6peseket, hogy a T6.rsasrig mrlktiddsi formrijrit nyilvfuros r6szvdnyirsasigi
formArol z6rtk0nlen mfikdd6 r6szv6nytriLrsasigi formAra 6talakitsa.

2.2 Az Aj{nlat r6szletes felt6telei

(a) Ajinlat 6s Ajinlati ld6taraam

A jelen Ajrinlatban foglalt felt6telekkel az Ajrinlattev6 nyilv6nos vdteli ajrinlatot tesz a
Tinasig valamennyi R6szv€nyese szirmfua az Ajanlati ld5rartam alatt a TAmasAg 2.2(d)
pontban meghatarozott m6don 6rv6nyesen felajriLnlott valamennyi R6szv6ny6nek penz6rt
t0rt6n6 megv6sirliliLra.

A jelen AjriLnlattal kapcsolatban nincs sziiksdg versenyhat6sigi j6vrihagyisra.

Az Aj6nlati Id6tartam a Feliiryelet j6vriharyrisrit k6vetoen nem kezd6dhet konibban, mint az
Ajrimlat Megjelen6si Helyeken tttrtdn6 kdzzet6tel6t6l - ha a kdzzltdtelre a Megielen6si
Helyeken elt6r6 id5pontban keriil sor, a legk6s6bb megjelen6 kitzzet6telt6l - szirnitott 2.
(m6sodik) nap, 6s nem kezd6dhet k6s6bb, mint a kdzzetetelt k0ver6 5. (6tttdik) nap. Az
Ajri.nlati ld6tartam 30 (harminc) napig tart.

Amennyiben a 30 (harminc) napos Ajinlatt6teli ldStartam utols6 napjr munkasziineti
napra esik, akkor a 7,ir6na,p az azt k6vet6 els6 munkanap.

A R6szv6ny-6truh;zisi Szerzod6s az Ajrinlattev6 6s az Elfogad6 R6szv6nyes kdzott a
Zir'napon jiin l6tre, kiv6ve a jelen Ajrinlat 2.2(g) pontjaban meghatirozott esetet. A
R6szv6ny-6truh;z6si Szerz6d6s l6trej6tt6t megelSz6en a R6szv6nyest illeti meg a
R6szv6nyekhez fi[26d6 minden r6szv6nyesi jog (ideertve a szavazati, illewe a R6szv6ny-
6truhrizrisi Szerz6dis |6trejdtt6t megel6z6en fizetend6 esetleges osztal6khoz fiizdd6 jogot is),
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kiv6ve az Elfogad6 Nyilatkozat megt6tel6t ktivet6en az Ajri.nlaftev6n kiviili mis
R6szv6nyesnek t0rt6n6 elidegenit6s jog6t. Az Ajrinlattev<i a R6szv6nyek tulajdonjoget akkor
szerzi meg, ha (i) a R6szv6nyek az Ajinlattev6 6rtikpapirszirnlrijin a jelen Ajrinlatban
meghatrirozottak szerint j6vriinisra keriilnek 6s (ii) az Ajrinlati Ar megfizet6sre keriil az
Elfogad6 R6szv6nyes szimiira.

A Tpt.76/A-761C $-ai szerinti 6ttdrdsi szab6lyok a jelen Ajrinlat tekinta6ben nem
alkalmazand6ak, ez6rt a jelen Ajinlat a Tpt. 69. $ (2) bekezd6s6nek k) pontja szerinti
rendelkez6seket nem tartalmaz.

A Tpt. 69. $ (2) bekezd6s6nek n) pontja szerint az Ajrinlattev<i kijelenti, hogy tudomisa
szerint jelen AjAdat tartalmaz minden olyan l6nyeges kdriilmdnlt, amely jelen Ajrinlatot
befolyisolhatja. A jelen Ajrinlatban foglaltakon kiviil az Ajrinlattev6 tudomisa szerint nincs
olyan l6nyeges k<iriilm6ny, ami az Ajrinlatot befolyrisolhatja.

Az Ajanlatra 6s annak elfogadisrira a magyarjog ininyad6. Az Ajrfurlatot elfogad6 R6szv6nyes
alAveti magit annak, hogy az Ajinlatbol ered6 vary azzal kapcsolatos bri.rmely jogvitriban,
ide6rwe, de nem kizir6lag a jelen Ajrinlat 6s az annak alapj6n l6trejitvS R6szv 6ny-6truhriarisi
Szerz5d6s 6rv6nyess6g6vel, 6rtelmezes6vel 6s megszrin6s6vel kapcsolatosan, kizirolagosan 6s
v6girv6nyesen a hatriskOrrel 6s illet6kesseggel rendelkezS maryarorsz6gi rendes bir6srig
d6ntvin.

(b) Az elten6rt6k ("Aj{ntati Ar")

Az Ajinlattev6 riltal ajd.nlott vdtelfu, azaz az Ajintati Ar R6szv6nyenk6nt 4.9E4 Ft (rzrz
n6grezer-kilencsz{znyolcvrnn6g/ forint).. Az Aj6nlati Ar megfelel a Tpt. 72. g (l)
bekezd6s6ben foglaltaknak. Az Ajanlati Ar kizir6lag p6nzben, magyar forintban kertl
megfizet6sre.

A R6szv6nyekkel jelenleg a BET ,,R6szvinyek Standard" kateg6ri6jriban kereskednek,. Az
Ajri.nlattev6 is a Lebonyolit6k tudom6sa szerint a Tpt. 72. $ (l) a) aa) pontja szerint szfunitott,
a jelen Ajrfurlat Feliiryelethez tortdnt benyujt666t megel6zci 180 napban titrtdnt t6zsdei
iigyletek forgalommal sflyozott ritlaga 4 .488 Ft", azaz n€gyezer-ntgyszAmyolcvannyolc forint,
mig a Tpt. 72. $ (l ) a) ac) szerint a megel6z6 360 napban ttirtint t6zsdei iiryletek
forgalommal sflyozott Atlaga 4.215 Ft, azaz negyezer-k6tsziZizendt forint a R6szv6nyek
tekintetdben.

A R6szv6nyek tekintet6ben az Ajenlattev6, illetve kapcsolt szem6lyek riltal a Tpt. 72. g (l) a)
ad), a Tpt. 72. $ (l) a) ae) 6s a Tpt. 72. $ (l) a) af) pontjai szerinti v6teli 6s/vagy
visszav6sirlisi jog nem keriilt kik6t6sre, illetve 6rv6nyesit6sre, valamint nem k6t6ftek
megillapodrist a szavazati jogok 6sszehangolt gyakorl6sa c6lj6bol. Az Ajrfurlatnak a
Feliigielet resz6re tiirt6nt benyujtrisit megel6z6 lE0 napon beliil az Ajri.Lnlattev5 nem v6sdrolt
R6szv6ny. ATpt.72. g (l) a) ae) pontja tekintet6ben a Trirsasig 2013. 6vi, kiizgyul6s riltal
j6v6hagyott, IFRS szerinti konszolidrllt audit6lt 6ves beszimol6ja szerint az egy R6szv6nyre
jut6 saj6t t6ke 6rt6ke 4.9E4 Ft, azaz nigyezer-ktlencsz6znyolcvann6gy forint.

Az Ajrinlattev6 a fentieknek megfelel6en illapitotta meg az Ajrimlati Arat, amely megegyezik
a Tpt. 72. $ (l) a) ag) pontja szerint a Trirsas.ig 2013. 6vi IFRS szerinti, k6zgyul6s riltal
j6viLhagott konszolidrilt audiuilt 6ves beszimol6ja aplin az ery R6szv6nfe jur6 saj6t t6ke
6rt6k6vel.
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(c) Fizet6sifelt6telek

Az Ajinlattev6 igazokist nytjtott be a Feliigyelethez arr6l, hory a R6szv6nyek ellendrt6k6nek
fedezete az Aj:inlattev6 UniCredit Bank Hungary Zrt.-nel vezetet 6s erre a c6ha nyitott let6ti
bankszemlaj:in teljes eg6sz6ben a rendelkez6s6re rill, 6s a R6szv6nyek ellen6rt6kenek
teljesit6s6hez teljes kdrfien felhasznrilhat6.

Az Aj:iLnlati Arat az Aj6nlattev6, a jelen Ajrinlatban foglalt felt6telek szerint az Ajrinlati
Id6tartam alatt a R6szv6ny-ritruhrizrisi Szerz6d6s ldtrejtttt6nek napjitt (azqz az Ajrinlati
Id6tartam Zir6napjht) kdvet6 5 munkanapon beliil penzben megfizeti a jelen Ajrinlat 2.2(d)
pontj6ban meghatarozott m6don 6rv6nyesen felajanlott dsszes R6szv6ny utrin, tekintet n6lkiil
azok merurls6g6re. Amennyiben a 2.2(g) pontban meghatiirozott esem6ny nem krivetkezik
be, akkor az Ajrinlattev6 6s az Ajrinlatot elfogad6 R6szv6nyesek krizOtt a R6szv6ny-6truhrizrisi
SzerzSd6s az Ajrfurlati ld6tartam Zflr6napjdLn jiin l6tre.

Az Ajinlati Arat azAjenlattev6 megbizisa alapjrin a Lebonyotit6 6s a T6.rs-Lebonyolit6 fizeti
meg a R6szv6ny-6truhriz.isi Szerz<id6seknek megfelelS elszi.rnol6s c6ljib6l.

Amennviben a R6szv6nvek nem TBSZ vagy NYESZ sz6mliir6l keriilnek felaidnldsra, az
Aj6nlati Ar

- a Lebonlolit6 esetin az Elfogad6 Nyilatkozatban a Rdszv6nyes illtal meghat6rozott
belfttldi hitelint6zetn6l vezetett foly6szlmlira, vagy belfiildi befektet6si
v6llalkozisnril vezetett iigyf6lsz.lLrnlira t0rt6n5 6tutaLissal, kizAr6lag forintban keriil
kifizet6sre. Amennyiben a R6szv6nyes az Elfogad6 Nyilatkozatban az ellen6rt6k
megfizet6sdre bankszrimtrit vagy iigyf6lszfunl6t nem jel6lt meg, rigy az Aj6nlati Ar a
R6szv6nyes 6ltal a Lebonyolit6niil a R6szv6nyes szimira nyitott iigf6lsz;mliin vagy
banksz6mlin tiirt6n6 j6v:iinissal keriil kifizet6sre a R6szv6ny-6truh;26<i Szerz6d1s
l6trej0tt6nek napj6t kdvet6 5 (0t) munkanapon beliil. A sziml:iLn l6vo p6nzr6l ea
k0vet6en az osszevont 6rt6kpapirszimla szerz6d6sben foglalt felt6telek szerint lehet
rendelkemi (pl. a Lebonyolit6 brirmely fi6kjriban, azok rendes iizleti 6nii alatt
k6szp6nzben fel lehet venni).

- a Tdrs-Lebonvolit6 esetin a Tdrs-Lebonyolit6nil vezetett iigyfelszimli,n, forintban
keriil j6v6inisra a R6szv6ny-6truhriarisi Szerz6d6s ldtrejdtt6nek napjrit k6vet6 5 (6t)
munkanapon beliil.

4memyiben a R6szv6nyek TBSZ vaev I.IYESZ sziml6r6l keriilnek felai:inldsra, az Ajenlati
Ar azon a TBSZ vagy NYESZ szriml6n keriil forintban j6v6irasra, illetve 6tutal6sra, ahonnan
a R6szv6nyeket transzfeniltrik, 6s amelynek szamlasziim6t az Elfogad6 Nyilatkozat vonatkoz6
pontj6ban megadtrik.

Az Aj6nlattev6 aTpt.74. g (6) bekezd6se drtelm€ben az ellen6rt6k teljesitds6re a R6szv6ny-
dtruhizrisi Szerz6dis ldtrejdndt kdveto 5 (6,1) munkanapon beliil kdteles. Amennyiben az
Aj6nlanev6 az Aj6nlati Arat a R6szv6ny-Atruhrizisi Szerz<id6s l6trej6trdt kdvet6 5 (6t)
munkanapon tril fizeti meg, rlgy az Aj:inlattev6 a Ptk. 6:48 $-a szerint szimitott k6sedelmi
kamat megfizet6s6re kriteles az Elfogad6 R6szv6nyes fel6. Ha az ellen6rt6k megfizet6s6re a
koriibban meghatiirozott hatrlrid<i (a R6szv6ny-6truhrizrisi Szerz<id6s l6trejitttdnek napjat
kdvet<i <tt<tdik munkanap) lejrirtrit ktivet<i harminc napon beliil nem kertil sor, az Elfogad6
Nyilatkozatot tevS R6szv6nyes aTpt.74. g (8) bekezd6se 6rtelm6ben elillhat a szerz6d6st6l.
Az Elfogad6 R6szv6nyes R6szv6ny-6truhriaisi Szerzdd6st6l t6rt6n6 el6ll6sa az Ajrinlattev6vel
szemben akkor v6lik haiilyoss6, amikor az 6rintett Lebonyol(t6 6s az Ajrinlattev6 az Elfogad6
R6szv6nyes err6l sz6l6 inisbeli 6aesit6s6t k€zhez veszi. Az Elfogad6 R6szv6nyes elillisi
jog:iLnak gyakorlisa eset6n az Ajrinlattev<! k6,teles ennek t6ny6t a Feliigyelet szimiira
bejelenteni, a tudomis.ira jutaset6l szimitott k6t munlonapon beliil. A k6sedelmi kamat
megfizet6se, illetve az elillisi jog gyakorliisa nem 6rinti a Feliigyeletnek aa a jog6t, hogy az
AjAnlati Ar megfizet6sere vonatkoz6 szabilyok megs6rt6se eset6n a Tpt.-ben meghat6rozott
szankci6kat alkalmazza. Az itt meghatarozott k6sedelmi kamat kiv6tel6vel sem az
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Ajrinlattev<i, sem a Lebonyolit6k semmilyen kdriilm6nyek k6z6tt nem fizetnek kamatot a
R6szv6nyek v6telara utiin.

(d) Az Aj{nlat elfogadisinak m6dja, felt6telei

Az Ajenlat elfogadrisa a Teljes Elfogadrisi Dokumentrici6 Lebonyolit6hoz vagy Tars-
Lebonyolit6hoz tort6nS benytjtis:ival gE a R6szv6nyeknek ugyanahhoz a Lebonyolit6hoz
vagy T6rs-Lebonyolit6hoz t0rtdn6 transzferilis6val t6rt6nhet az al6bbiak szerint.

Kiv6ve, ha a jelen Ajrinlat mriLskdppen rendelkezik, az Ajhnlat elfogadisa akkor tekintend6
6rv6nyesnek, ha az al6bbiak hiinytalanul megval6sulnak:

- Elfogad6 Nyilatkozat meg6tel6nek felt6tele, hogy a R6szv6nyes a Lebonyolit6nil
vagy Tiirs-Lebonyolit6nel - att6l fiiggoen, hogy Elfogad6 Nyilatkozatrit hol kivinja
leadni - iigyf6Upenz- 6s 6rt6kpapirsziml6val rendelkezzen.

- A R6szvinyes az Ajrinlati ld6tartamon beliil az l. szimir mellikletk6nt csatolt
Elfogad6 Nyilatkozatnak a Kit<ilt6si Utmutat6 szerint hiinytalanul 6s olvashat6an
kit6ltdtt 6s ahirt ket eredeti, azonos tartalm[ p6ldriny6t, a R6szv6nyek Bekeriil6si
Ert6kdr6l sz6l6 igazolissal (amennyiben az rendelkez6sre iill), valamint az Elfogad6
Nyilatkozat 6s a Kit<ilt6si Utmutat6 alapj6n sziiks6g szerint csatoland6 mell6kletekkel
egyiitt (mindezek a tovribbiakban ,,Teljes Elfogadrisi Dokumentici6") benyrijtja a
Lebonyolit6 vagy a Tirs-Lebonyolit6 r6szire (att6l ftiggoen, hogy a Riszv6nyes a
Lebonyolit6n6l vagy a Trirs-Lebonyolit6nril rendelkezik ngyfllJp€nz- 6s

6rt6kpapirsziml6val),

- az Elfogad6 Nyilatkozatban megjel6lt darabszimf R6szv6ny az Ajrinlati ldotarlamon
beliil t6nylegesen j6vriinisra keriil a Lebonyolit6 KELER-n6I vezetett 0006/000145
szimf vagy a Tiirs-Lebonyolit6 KELER-n6I vezetett 0042/000145 szimri ,,Ajri.nlat
2015" megnevez6sii 6rt6kpapirszirnlijin, att6l fiigg6en, hogy a R6szv6nyes az
Elfogad6 Nyilatkozatot a Lebonyolit6, vagy a Tiirs-Lebonyolit6 r6sz6re nyfjtotta be.

A Telies Elfoqad6si Dokument{ci6 Lebonvolit6 vaw Tirs-l,ebonvolit6 resz6re t6rt6n6
benvtitds{nak eli{r{si szebilvri

Az Elfogad6 Nyilatkozat szem6lyesen vagy meghatalmazott ftj6n tehet6 meg.
Meghatalmazott ig6nybev6tel6re vonatkoz6 szab6lyok tekintet6ben a Nyilatkozat leadris6nak
hely6t6l fiiggoen a Lebonyolit6 6s a T6rs-Lebonyolit6 iizletszab6lyzata, hirdetm6nyei,
valamint az Aj6nlat rendelkez6sei egyiittesen alkalmazand6k.

Meghatalmazott igenybevetele eseten a meghatalmazott szem6lynek

- a Lebonvolir6ndl az Elfogad6 Nyilatkozat megl6tel6re vonatkoz6 IIVA. mell6klet
szerinti meghatalmazissal kell rendelkemie;

- a Tdrs-Lebonvolit6ndl egyiittesen kell rendelkemie a R6szv6nyes iigyf6l- 6s
6rt6kpapirszimlija feletti meghatalmazissal 6s az Elfogad6 Nyilatkozat megt6tel6re
vonatkoz6 IIUB. mell6klet szerinti meghatalmaz6ssal.

Az iigyf6l- 6s 6rt6kpapir szirnla feletti meghatalmaziis szab;ilyai tekintet6ben a Tiirs-
Lebonyolit6 izletszAbalyzata, valamit hirdetm6nyei az irinyad6ak, mig az Elfogad6
Nyilatkozat megt6tel6re vonatkoz6 Meghatalmazisra az Ajir:lat k6s6bbiekben
bemutatott rendelkez€sei vonatkoznak.

Az Elfogad6 Nyilatkozatot 6s a Meghatalmaziist a Kit6ltesi Utmutat6 szerint olvashat6an kell
kit6lteni 6s benytjtani a Lebonyolit6knak az Elfogad6 Nyilatkozat, illetve a Kit6lt6si
Utmutat6 alapj6,n sziikseg szerint csatoland6 mell6kletekkel egyiitt. Az Elfogad6 Nyilatkozat
a Kititlt6si Utmutat6val egyiitt az Ajrimlattev6 is a Lebonyolit6k honlapjrir6l let6lthet6, illetve
annak nyomtatott p0ldAnyai az Elfogad6 Helyeken a R6szv6nyesek rendelkezds6re iillnak.
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Amennyiben a felajanlott R6szv6nyek t6bb TBSZ sziml6r6l, vagy NyESZ 6s TBSZ
sziLrnlrik6l ker0ltek transzferilisr4 akkor a transzferek sziLrnrival megegyez6 szimri Elfogad6
Nyilatkozatot kell kitdlteni 6s leadni az adott transzfemek megfelel6 adatokkal.

Az Elfogad6 Nyilatkozat R6szvdnyes riltali hiinyos vagy nem megfelel6 kit0lt6se, vagy a
Teljes Elfogad.isi Dokumentici6 k6t eredeti peld.inya k6ztitti esetleges elt6r6s elleneri a
Lebonyolit6k d6nthetnek rigy, hogy az ilyen Elfogad6 Nyilatkozatot 6rvenyesnek fogadj:ik el.

A R6szv6nyes Elfogad6 Nllatkozatrit nem vonhatja vissza.

- A Lebonvolit6 IV. Mell6kletben meghaterozott Elfogad6 Hely6n az Aj6nlati
Id6tartam alatt, annak iizleti oriiban, a Zir6napon l5:00 6r6Lig szem6lyesen.

Felhivjuk a tisztelt R6szv6nyesek figyelmdt, hogy az Ajinlat elfogad6s6hoz 6s a
R6szv6nyek 6ttranszferiiliis6hoz sziiks6ges ngyf6r-rpinz- 6s 6n6klapimziml6t a
Lebonyol(t6 brirmely fi6kjiban megnyithatj6k, de a Terjes Elfogadrisi Dokument6ci6
ktzfuolag a Lebonyolit6 IV. Mell6klaben meghat6rozott Hfogid6 Helyein azoknak
iizleti 6.iiban n)ljthat6 be az Ajrinlati ld6rartam alaft (kiv6ve i zi*onapoo, amikor a
Nllatkozat l5:00-ig nyfjthat6 be).

' A Tirs-Lebonlolit6 rv. Mell6kletben meghat6rozott Elfogad6 Hely6n az Ajrintati
Id6tartam alatt, annak iizleti 6rfiiban, a Zir6napon 15:00 6riig:

o szem6lyesenl

o postai rftton vary futirral a Trlrs-Lebonyolit6 postai cim6re val6
megkiild6ssel (1037 Budapest, Montevideo utca)/c).

Postai lev6l vagy futarkiildemdny esetin k6rjii( a borit6kot az atribbi
jel<il6ssel kissa el: VETELI AJANLAT. K6{iik, vegydk figyelembe, hogy a
futar 6ltali k6zbesit6s 6s a szem6lyes leadris kizirolag .,-urr"ti 6*ik iiatt
lehets6ges (a Z6r6napon pedig l5:00-ig). A Trirs_Letonyolit6 nem vellal
felel<iss6get azok€rt a dokumentumok6rt, ameryeket iizieti 6nikon kiviil
kisdrelnek meg k6zbesiteni, ilretve az Ajinlati Idotartamon kiviir 6rkez<i
elfogarlisi dokumentiici6 nem keriil figyelembev6telre.

B{rmely meghild6si m6d viilasziisa eset6n az Elfogad6 Nyilatkozat befogadisrinak felt6tele,
hogy a Teljes Elfogadrisi Dokumentici6 a Z rlnapon 15:00 6ni[ megl*ezzen a
Lebonyolit6khoz. Az Aje al,t elfogad6 R6szv6nyes d6nt6se 6s kock6iata, f,ogy milyen
m6don kiv:inja a Teljes Elfogadrisi Dokumentilci6 Lebonyolit6k r6szere benyrijtanl, azonlan
az Aj6nlat csak ezek k6t eredeti pdld.inyrinak t6nyleges, i}azok kezhe;vitel6vel, vagy
k6zbesit6#vel min5siil ritadottnak. A kezbesites tekintei6ben a Lebonyolit6k nyilatkozairit
kell - ellenkez<i bizonyitrisriig - ir6nyad6nak tekinteni. Felhivjuk az Elfogad6 R6szv6nyesek
szives figyelm6t arra, hogy a Teljes Elfogadrisi Dokumentaci6 meghataliazott ritj6n, iostai
ritolr'_vagy 

_futamal ttirt6n6 eljuttatrisrival kapcsolatos felel6sseg az Elfogad6 Nyilatkozatot
tev6 R6szv6nyest terheli, ez6rt javasoljuk, hogy az Elfogad6 Nyiiatkozatotlzem6lyesen adjrik
6t a Lebonyolit6knak az Elfogad6 Helyek valamelyik6n ia postai, illetve futriLr iltali
megkiild6si m6d kizir6lag a Tiirs-Lebonyolit6 eset6ben alkalmaziat6). A Teljes Elfogad.isi
D.okumentiici6_ nem teljes vagy hib6s kitoltds6b6l, illewe kizbesit6.3kit, torr6bba u i"Ij..
Elfogadasi Dokument6ci6 k6t eredeti peldrinya kozdtti esetleges elt6r6sb6l adod6 b6rmely
jogktivetkezm6nyt az Elfogad6 R6szv6nyes k<iteles viselni.

A T"lj". Elfon"d6ri Doku."ot6"i6t " R6.ru6ry".. uuny "-uk f"nti"k .r".inti
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R6szv6nvek trenszfen 6sa

Az Ajanlat 6rv6nyess6g€nek felt6tele, hogy az Elfogad6 Nyilatkozatban meglel6lt
darabszimf R6szv6ny az Ajrinlati ld6tartamon beliil t6nylegesen j6vriinisra keriiljOn a
Lebonyolit6 KELER-n6I vezetett 0006/000145 szim , vagy a Tdrs-Lebonyolit6 KELER-n6I
vezelett 0042/000145 szimri,"Ajenht 2015" megnevez6sii 6rt6kpapirszimldjrin, att6l
fiigg5en, hogy a R6szv6nyes az Elfogad6 Nyilatkozatot a Lebonyolito, vary a T6rs-
Lebonyolit6 r6sz6re nyijtotta be.

Az Elfogad6 R6szv6nyes viseli a R6szv6nyek transzfenilisinak felel5sseg6t 6s kock6zanit.

A transzferilisra adott megbizisban k6rjiilq jeldlje meg a Lebonyolit6 vagr a T{rs-
Lebonyolltri fenti szrlmlrsz{m{t tov{bbl a k6zlem6ny rovrtban tiintesse fel ii$il6l-6s
6rt6kpapirszimla szrlmit, tovrlbbi ad6azonosit6 jel6Uad6sz{m{t!

Felhivjuk a R6szv6nyesek figyelm6t, hogy az Ajrinlat elfogadisa eset6n - a transzfenil6sfu'a
adott megbi,ii"sal eryidejiileg - kdrj6k a transzfert v6gz5 befektet6si szolgdltat6t6l a
R6szv6nyek Bekeriil6si Ert6k6nek Lebonyolitok reszire t6rt6n6 igazolisit. Ebben az esetben
a transzfert indit6 szolg6ltat6 a megbiz6s teljesit6se sonfur igazolja a Lebonyolit6 vagy Trirs-
Lebonyolit6 resz6re a R6szv6nyek Bekeriil6si Ertek6t.

Amennyiben szolgriltat6ja a fenti elj6nist6l elzirk6zik, az adott befektet6si szolg6ltat6t6l k6rje
szem6lyesen az V. sz. mell6klet szerinti Bekeriil6si Ert6k6l sz6l6 igazolis kiadAsAt,6s azt az
Elfogad6 Nyilatkozathoz mell6kelje. Ellenkez6 esetben, azaz a Bekeriil6si Ert6k igazolisinak
hi6ny6ban az Szja+6rv6ny 6rtelm6ben a,teljes bev6tel (azaz R6szvdnyenk6nt az Ajrfurlati Ar)
Arfolyamnyeres6gnek tekintend6. Az Arfolyamnyeres6g megrillapitri*i.nriLl a Lebonyolit6k
csak a R6szv6nyek u*anszfenikisrit v6gz<i befektet6si szolg6ltat6 Bekeriil6si Ert6kre vonatkoz6
igazol6srit fogadjrik el.

Term6szetes szem6lyek eset6n, ha (i) az Elfogad6 R6szv6nyes ad6jogi szempontb6l nem
magyarorszigi illet6s6gii, (ii) Magyarorszig 6s az Elfogad6 R6szv6nyes ad6illet<isege szerinti
orszig k6z6tt van 6rv6nyben kett<is ad6zis elkeriil6s6r6l sz6l6 eryezmdny, 6s (iii) az
egyezm€ny szeinl az Arfolyamnyeres6g nem ad6ztathat6 Magyarorszigon, akkor az
Elfogad6 R6szv6nyes kiilftildi illet6s6g6t a kiilftildi ad6hat6sig eltal kiellitott ad6jogi
illel6s6gigazol6s eredeti peld6ny6val 6s annak hiteles maglar nyelvii fordit isival kell
igazolnia, melyeket az Elfogad6 Nyilatkozathoz kell csatolni. Amennyiben az Elfogad6
R6szv6nyesre vonatkoz6 kett6s ad6ztat6s elkeriil6s6r6l sz6l6 eryezm6ny szerint ennek
jelenl6s6ge van, az Elfogad6 R6szv6nyesnek csatolnia kell egy nyilatkozatot (eredeti
peld.inyban) arr6l, hogy a R6szv6ny eladesa folytAn megszerzett j6vedelem tekintet6ben
haszonhtz6nak min6siil-e, 6s csatolni kell ezen nyilatkozat hiteles magyar fordit6srit is.

R6szv6nvesek szimlanyitisa. R6szv6nvBeket terhel6 diiak

Amennyiben a R6szv6nyes nem rendelkezik ngyfi:Upinz- 6s 6rt6kpapirszimliival a
Lebonyolit6n6l vagy Trirs-Lebonyolit6nil, fgy a szimla megnyitas6r6l az Elfogad6
Nyilatkozat megt6tel6t megel6z6en, illewe azzal egyid6ben kell gondoskodnia. Az
iigyf6Vpenz- 6s 6rt6kpapirszimla megnyitdsiinak szab6lyaira, az ehhez sziiks6ges
dokumentumokra vonatkoz6an a Lebonyolit6 vagy T6rs-Lebonyoliti izletszab lyzata,
hirdetm6nyei az ininyad6k, att6l fiigg6en, hogr a R6szv6nyes a Lebonyolit6nil vagy T6rs-
Lebonyolit6nil kiv6nja-e Elfogad6 Nyilatkozadt megtenni.

A szimlanyitdst megel6z6en minden 6€tb€n tij6kozt6djon a szimlanyitishoz szfiks6ges
okiratokr6l, igazolv{nyokr6l, dokumentumokr6l 6s e szrlmlanyit{s szeb{lyrir6l,
emelyek a Lebonyolit6 6s T{rs-Lebonyolit6 eset6ben elt6rhetnek eg/mist6l!
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Fentiek szerint, amennyiben a Lebonyolit6nil nem term6szetes szem6ly Elfogad6 R6szv6nyes
kepviselet6ben qik al6 az Elfogad6 Nyilatkozatot, illetve amennyiben a R6szv6nyes nem
term6szetes szem6lyk6nt nyit 6rt6kpapir- p€nzJngyfilszim|it, rigy meg kell adnia nev6t,
illetve mell6kelnie kell a k6pviselt szervezet jogk6pess6g6t, valamint a k6pvisel<i(k)
kepviseleti jogat igazol6 okiratot (45 (neg)ryen6t) napn6l nem r6gebbi c6gkivonatot) 6s -
amennyiben ilyen beszerezhet6 - a k6pvisel6(k) akiinisi cimp6ldrinyrit.

Az Ajinlat kapcsrin a Lebonyolit6kn6l szriml6t nyit6 R6szv6nyeseket terhel<i d{lakat a
Lebonyolit6k aktualis kondici6s listAjuk alapjAn szimitj6k fel. Az Ajrinlat elfogadas6val
kapcsolatban a R6szv6nyek transzferil6sival a R6szv6nyes riltal megbizott befektet6si
szolgriltat6nril felmerii16 k<ilts6gek 6s dijak a R6szv6nyest terhelik.

Az Elfosad6 Nvilrtkozat mest6tel6re vonatkoz6 Meshatalmrz6s szabilvai

Meghatalmazott ritjin t6rt6n6 eljAr66 eset6n a fentiekben meghatSrozott iratokon feliil a

meghatalmazott kiiteles benyfijtani a magyar nyelvii Meghatalmazisrit, illetve idegen nyelven
k6sziilt Meghatalmaz6s eset6ben a hiteles magyar nyelvii forditrist is. (Javasoljuk a tiszelt
R6szv6nyeseknek, hogy amennyiben meghatalmazottjuknak a Meghatalmaz.ist teljes
bizonyit6 erejii magri.nokiratba foglaltan kivrinjik megadni, irgy hasmiljrik az Ajinlat III.
szimir mell6klet6ben (a Lebonyolit6nel tdrt6n6 benlujt6s eset6ben a IIVA, a Trirs-
Lebonyolit6nil tiirt6no benyfjuis eset6ben a IIVB mell6klet) csatolt aj6nlott Meghatalmaziis
szdveget. A Meghatalmaz-is minta hasmilata nem k0telez6, de a Meghatalmazisnak
tartalmaznia kell a Meghatalnazas mintaban k6rt azonosit6 adatokat. Belftild<in kiallitott
okirat eseten a meghatalmazott teljes bizonyit6 erejii mag6nokiratba (k6t tanf hitelesit6sdvel),
vagy kdzokiratba foglalt Meghatalmazrissal j6rhat el. A hilftild6n ki6llitott okiratba foglalt
Meghatalmaz6st a ki6llit6s helye szerint itlet6kes kiilftjldi magyar kiilk6pviseleti hat6s6ggal
(nagykdvets6g, konzuLitus) kell hitelesiftetni, vagy a kiilftildi kdzjegyz6 el6tt aliiirt okiratot a
kiizjeryzo kdzjegzi|i min<1s6g6t igazol6 feltlhitelesit6si zirad6kkal (apostilleJal) kell ell6tni
a Higai Egyezm6ny el6ir6sainak megfelel6en. A Magyar K0ztrirsasrignak bizonyos
6llamokkal l6teznek k6toldalf egyezm6nyei, amelyek a hilftild6n ki6llitott meghatalmaziisok
tekintet6ben nem kivinjrik meg sem a hitelesit6st vagy feliilhitelesit6st, sem a Hagai
Egyezrn6ny alkalmazisrit, csak a k6zjeryz6i aliiris-hitelesit6st. Ezen egyezm6nyek 6s az
ilyen Meghatalmazlsok tartalmi 6s formai kell6k6r6l a R6szv6nyes kdteles a Meghatalmazds
kirillit6sakor el6gs6ges bizonyit6kkat szolg6lni, amennyiben 6l a k6toldal0 egyezm6ny
nyijtotta k<innyit6ssel.

Felhivjuk a R6szvdnyesek figyelm6t, hogy a meghatalmazottnak a Lebonvolitdndl az
Elfogad6 Nyilatkozat megt6tel6re vonatkoz6 IIVA. mell6klet szerinti meghatalmazissal kell
rendelkeznie.

A Tdrs-Lebonvolit6ndl a meghatalmazottnak egyiittesen kell rendelkeznie a R6szv6nyes
iigyf6l- 6s 6rt6kpapirszimlija feletti meghatalmazissal 6s az Elfogad6 Nyilatkozat
megt6tel6re vonatkoz6 II[ts. mell6klet szerinti meghatalmaziissal.

R6szv6nv-6truh{Lzrisi Szere6d6s
Amennyiben az Ajinlat elfogadiisa 6rvdnyes, '6gy az az Ajinlat rendelkez6sei 6s felt6telei
szerint 6rv6nyes 6s kdtelez6 Rdszv6ny-ritruhrlzrisi Szerz6d6st hoz l6tre a R6szv6nyes 6s az
AjenlattevS kdz6tt, kivdve ajelen Ajrinlat 2.2(g) pontjriban meghat6rozott esetet.

(e) A Miikdd6si Terv 6s a Jelent6s megtekinthet6s6ge

A M[kdd6si Terv 6s a Jelent6s egy dokumentumba foglaltan k6sziilt el. Az Aj6nlattev6 6ltal a
T6rsas6g j6vtibeni miiktid6s6re vonatkoz6an k6szitett Miikdd6si Terv 6s az Ajfulattev6
gazdasrigi tevdkenys6g6r6l k6szitett Jelent6s az Elfogad6 Helyek brirmelyikdn megtekinthet6,
tovribbri el6rhetS a Megielen6si Helyeken.

15



(i)

(O Az Aj{nlatot elfogad6 R6szv6nyes nyilatkozatai 6s kiitelezetts6gvillak[sai

Az l. szAmi mell6kletben tal6lhat6 Elfogad6 Nyilatkozat al6inis6val a R6szv6nyes
visszavonhatatlanut vrillalja, hogy eladja az Ajiinlattev6nek az Elfogad6 Nyilatkozatban
meghat6rozott szimri, a lrbonyolit6 I(ELER-n6I vezetett 0006/000145 sz6mri, vagy a Trirs-
Lebonyolit6 KELER-n6I vezetett 0042/000145 szimt ,,Ajrnlat 2015" megnevez6sii
6rt6kpapirsziLrnl6j6ra transzfer6lt R6szv6nyeket, pert6l. tehert6l, ig6ny6l, k6vetel6stdl,
el6vrisrirhisijogt6l 6s harmadik szem6ly (ide6rwe jogi szem6lynek nem minosiil6, de perk6pes
szervezeteket is) birmif6le jogrit6l mentesen, az Ajrinlatban foglaltak szerint.

Az Elfogad6 Nyilatkozat aLiirdsival a R6szv6nyes kijelenti 6s szavatolja, hogy az Elfogad6
Nyilatkozat al6irSs6nak napjrin 6s a R6szv6ny-ritruhiiziiLsi Szerz6d6s l6trej6tt6nek napj6n:

amennyiben az Ajrfurlatot elfogad6 R6szv6nyes nem term6szetes szem6ly, akkor az
alapit6s helye szerint jogszeriien megalapitott 6s l6tez5nek min6siil, 6s eljrir6
k6pvisel6je rendelkezik az Elfogad6 Ny atkozat alairisahoz 6s az abban foglalt
k6telezetts6gek teljesit6s6hez sziiks6ges jogkdrrel, tovibbe az Elfogad6 Nyilatkizat
aLiinisrihoz 6s teljesit6s6hez sztks6ges felhatalmazrisokkal;

az Elfogad6 Nyilatkozat az Ajrinlatot elfogad6 R6szv6nyes iiltal szem6lyesen, vagy
c6gszeriien, vagy Meghatalmazissal elkitott meghatalmazott ritjrln al6irt, jogsze ,
6rv6nyes 6s kiitelez6 erejii ktitelezetts6gvrillakis;

az Ajenlatot elfogad6 R6szv6nyesnek a megvdsrirliisra felajAnlott R6szv6nyei per-,
teher-, ig6ny- 6s ritruhrrzisi korl6tokt6r mentes jogszeni 6i kizir6lagos tuta;atnat
k6pezik, 6s a R6szv6nyes jogosult eladni 6s ritruh.izni azokat pert6l, teh;rtdl, ig;nyt6l,
kdvetel6st6l, el6vrisri.rLisi jogt6l 6s harmadik szem6ly birmif6ie jog6t6l menteseni

az Elfogad6 Nyilatkozar aliiinisa 6s az AjiiLnlat elfoga&isib6l ni hrirul6 ktitelezetts6gek
teljesit6se sem a Riszvdnyes, sem az Ajrinlattevd tekintet6ben nem s6rti a
R6szv6nyesre ininyad6 jog el6ir6sait, tovhbbi aa, hogy az Ajrinlatr6l sz6l6
tudom6sszerz6se a rei vagy az Ajanlattev6re i*iLnyad6 jog szab6lyiit nem s6rtette
meg;

az Elfogad6 Nyilatkozatban a R6szv6nyes riltal kriz6lt minden adat, informiici6 a
val6slgnak megfelel;

az Ajlnlat visszavonhatatlanul elfogadisra keriilt az Elfogad6 Nyilatkozatban
meghatiirozott darabsz6mri R6szv6ny tekintet6ben. A R6szv6nyes tudom6sul veszi,
hogy abban az esetben, ha a Lebonyolit6 KELER-n6I vezetett b006/000145 szamri
vagy a T6rs-Lebonyolit6 KELER-n6I vezetett OO4Z1OOOI45 szimfr ,,,{jrinlat 2015,,
megnevez6sii 6rt6kpapirsziml6j6ra t6nylegesen transzfer6lt 6s megfeler6en
beazonositott R6szv6nyek szima elt6r az Elfogad6 Nyilatkozatban feltiintetett
R6szv6nyek szimat6l, tgy az Ajarnat elfogadisa az Elfogad6 Nyilatkozatban szerepl<i
vagy a Lebonyolit6k KELER-n6| vezetett ,"Ajiinlat 2015" megnevez3sii
6rt6kpapirsziml6ira t6nylegesen transzfer6lt R6szv6nyek k6ziil a kevesebb
tekintet6ben erv6nyes;

az Elfogad6 R6szv6nyes betartott minden ni vonatkoz6 szab6ly 6s el6inist, beszerzett
minden sziiks6ges hozz6jiruList, 6s megfizetett minden ai6t, amely az Ajlnlat
elfogad6s6val kapcsolatban brirmely rillamban fizetend6, 6s nem teft vagr mulasaott
el megtenni barmely olyan cselekm6ny, amelynek krivetkeadben aiA;anlattev6
vagy.b:irmely mis szem6ly brirmely jogi vagy hat6s.igi el6inist megi6rt vagy
megserthet az Ajenlattal vagy annak elfogad6sival kapcsolaiban;

(iD

(iii)

(iv)

(")

(vi)

(vii)
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(viii) a R6szv6nyek minden, a R6szv6nyekhez kapcsol6d6, a R6szv6ny-6truh:iz6si
Szerzddds l6hejott6nek napjrin vagy aZ k6vet5en fenn6ll6 joggal eryiitt keriilnek
eladiisra, beleertve korl6tozis ndlkiil a szavazati jogokat 6s a R6szv6nyek ukin a
R4szv0ny-Atruhizitsi Szerz6d6s l6trejtttt6nek napjet k6vet6en fizetend6 osztal6khoz
fiiz6d6jogot;6s

(ix) a R6szv6ny-iitruh:izisi Szerz6d6s 6rv6nyes l6trej6tte eset6n az Ajrinlattev<i jogosult
r6szv6nytulajdonrit a Tiirsasig reszv6nyk6nyv6be korl6tozisokt6l mentesen
bejegyeaetni.

Az l. szlmrio mell6kletk6nt csatolt Elfogad6 Nyilatkozat alairlsixal az Aj:inlatot elfogad6
R6szv6nyes visszavonhatatlanul hozz6jrirul ahhoz, hogy a felaj6nlott R6szv6nyeket a
Lebonyolit6k zarolt 6rt6kpapirsz6ml6n nyilventartsek.

(g) Az Ajdnlat, illetve a l6trejiitt R6szv6ny-ritruhdzrisi Szerz6d6s megsziin6se

Az Ajanlat 6s valamennyi Elfogad6 Nyilatkozat, illetve a m6r l6trejdtt R6szv6ny-ritruh:izrisi
Szerz6d6s hatrilyrit vesZi vary megsziinik, ha az Elfogad6 R6szv6nyes ryakorolja a Tpt. 74. $
(8) bekezd6se szerinti, ajelen Ajrinlat 2.20 pontj6ban r6sztetezett el6ll6si jog5t.

Amennyiben az Ajrinlat lslvagy az Elfogad6 Nyilatkozatok, illetve a mrir l6trej6tt R6szv6ny-
itruhiaAsi Szerz6d6sek a fentiek szerint a hat6lyukat vesztik, illetve megszi.innek, akkor az
esett5l ftigg6en az Ajinlattevo a Lebonyolit6k k6zremffk6d6s6vel biaositja, hogy a
Lebonyolit6knSl a jelen Ajrinlat szerint let6tbe helyezett R6szv6nyek az Erintett R6szv6nyes
Elfogad6 Nyilatkozatriban megjeltilt irt6kpapirszirnkij ira az Ajinlat megsziin6s6nek
id6pontjit k6vettl 5 (itt) munkanapon beliil visszavezet6sre keriiljenek.

(h) Az Ajrinlattev6 v6teti joga

Jelen Ajri,nlat sikeres lezinisiit kdver6en az Ajrinlattev6 kifejezetten fenntartja a jogot, hogy
saj:it d<int6se szerint gyakorolja a Tpt. 69. g (6) e) 6s a 76lD. g-a szerinti v6teli jogot az <isszis
t6bbi, az AjriLr:lat sonln a tulajdoniba nem keriilt R6szv6ny tekintet6ben. Amennlben az
Ajrinlattev5 ezen v6teli jogival 6lni kivrin, az a BET szab lyzataalapjriLn a neszvenyet ner-
16l tdrt6n6 automatikus kivezet6s6t eredm6nyezi, 6s ebben az esetben az Ajrinlattevd megteszi
a sziiks6ges l6peseket, hogy a Tiirsas6g miikdd6si form6j6t nyilv6nos r6szv6nytiirsas6gi
form6r6l zirtkiinien miik6d6 r6szv6ny,trirsasrigi form6ra iitalakitsa.

3 ADoZASIKERDfSEK

Az alibbi iisszefoglal6 az Ajinlat elfogadris{val kapcsolatban a R6szv6nyesn6l felmeriil6
egyes ad6kiivetkezm6nyek iltaldnos jellegii ismertet6se 6s nem tekinthet6 az iisszes olyan
ad6zisi szabrlly 6tfog6 leirdsina! amelynek jelent6s6ge lehet az Ajdntat R6szv6nyes
{ltali elfogadr[srfival kapcsolatban.

Az akibbi iisszefoglaki a jelen Ajrlnlat napjin hatilyos magyar ad6jogi szabilyok
alapj{n k6szfflt. Amennyiben rz alkalmazand6 jogszabilyok megvr toznak (aii6r
visszahat6 hatrillyal), akkor a R6szv6nyesn6l felmeril6 egres ad6k6vetkezm6nyek az
al6bbiakt6l elt6rfen alekulhatnak Az Ajrinlat elfogadrisrival kapcsolatos aa6logi
k6vetkezm6nyek az esetlegesen alkalmazand6 kett6s ad6z{s elxeriil6s6r6t si6l6
egyezm6nyek rendelkez6sei es a R6szv6nyes egyedi koriilm6nyei szerint az aLibbiakt6l
szint6n elt6r6en alakulhatnak

Az alibbi 6sszefoglal6 nem helyettesitheti r szak6rt6 iltal nyfjtott tan6csad6st. Az
Alinfatot elfogad6 R6szv6nyes ddnt6se 6s felel6ss6ge, hogr k6r-e szem6lyre sz6l6
p6nziigyi, jogi es ad6tanicsot
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(A) Az f,lfogad6 R6szv6nyes maryar ad6iigyi illet6segii maginszem6ty

A magyar szem6lyi j6vedelemad6 kdvetkezm6nyek a magiinszem6ly 6ltal megszerzett
jdvedelem tipus6t6l fiigg6en elt6r6en alakulhatnak. A R6szv6nyekb6l szlLrmaz6 jOvedelem
6ltal6ban lehet:

(i) ellen6rziittt6kepiaciiigrletkilszirmaz6jdvedelem;

(iD 6rfolyamnyeresdgb6lszirmaz6jtivedelem;

(iiD tart6s befektet6sb<il szirmaz6 j6vedelem; vagy

(iv) nyugdij-el6takar6kossigi szimkiu: j6vriirt jiivedelem.

Az Aj{nlattal kapcsolatban a mrS/ar adriigri ittet6s6gii maginszem6ly R6szv6nyesn6l
felmeriil6 ad6kOtelezrttsigeket virhat6an az ellen6rritt t6kepiaci iigdet szab{tyai
szerint kell meg6llepitani, azonban amermyiben az Elfogad6 R6szv6nyes a tulajdon6ban
l6v6 R6szv6nyeket kiiliinbttz6 jogcimeken szereae, elk6pzelhet6, hogy a R6szv6nyek
elad.is6Ml szirmaz6 jiivedelemre elt6r6 szem6lyijdvedelemad6 szabrilyokat kell alkalmazni.

Amennyiben a jelen Ajrinlat v. szimri mell6klete - bel6ldi illet6s6gfl term6szetes szemdly
esetdn a R6szv6nyek transzfer6liisat vegz6 befektet6si szolg6ltat6 iltal kieuitott igazol6s a
R6szv6nyek megszerz6s6re forditott 6rt6k6l (Bekeriil6si Ert6k) is a R6szv6nyekkel
kapcsolatosan felmertilt jrirul6kos kiilts6gek6l, NyESz vagy TBSZ st ituszir6l - nem 6rkezik
meg az aj6nlat zir6napjAig az Elfogad6 helyre, rigy a trbonyolit6k az Ajrinlati Ar
kifizet6s6b6l szilrnazb jdvedelmet ellen6rz0tt t6kepiaci iigyletb6l szarmaz6 jiivedelemk6nt
veszi figyelembe.

Amennlben az Elfogad6 R6szv6nyes nem k6zli az ad6azonosit6 jel6t, akkor az Elfogad6
Nyilatkozat az Elfogad6 helyeken ugyan 6rv6nyesen leadhat6, de az Ajrfurlati ar kifizetes6t az
tut. 24. $ (5) bekezd6se alapj6n a R6szv6nyes ad6azonosit6 jel6nek k6zl6s6ig meg kell
tagadni.

(l) Ellen6rz6tt t6kepiaci iigyletb6l sz6rmaz6 jdvedelem

Amennyiben a Riszv6nyek elad6srib6l sz*maz6 nyereseg ellen6rz6tt t6kepiaci iiryletb6l
szirmaz6 jdvedelemk6nt ad6kdteles, akkor az 16% m6rt6kii szem6lyi jOvedelemad6 tirheli.

A nyeres6get, illetve a vesztes6get a bev6tel, illetve a R6szv6nyek megszerz6#re forditott
6rt6k es a j6rul6kos k6lts6gek egyiittes 6sszeg6nek kiil6nb6zetek6nt kell meg6llapitani. Az
ellen6rziitt t6kepiaci iiryletb6l sz6rmaz6 nyeres6get - meghatiirozott korlitozisokkal -
cstikkenthetik a miis ellen6rz0n t6kepiaci iigyletekb6l sziLrmaz6 vesztes6gek.

Az ellen6rz6n t6kepiaci }ryletb6l szirmazo jOvedelmet nem terheli eg6szs6giigyi
hozzijrirulis. Az Ajamlari Arbol a kifizet6skor sern szem6lyi j6vedelemad6il6r"g,- i,n
eg6szsdgiigyi hozzajimlis nem keriil levon6srq ha az ellen6rz0tt t6kepiaci 0ryletMl
szirmaz6 jtivedelemk6nt ad6kdteles.

(2) Arfolyamnyeres6gb<ilszirmaz6jOvedelem

Amennyiben a R6szv6nyek elad6slb6l szarrnaz6 nyereseg 6rfolyamnyeres6gkil sziLrmaz6
jdvedelemk6nt ad6k6teles, akkor az l6% m6rt6k[ szem6lyij6vedelemad6 rerhili.

A nyeres6get, illetve a vesztes6get a bev6tel, illetve a R6szv6nyek megszerzds6re forditott
6rt6k 6s a j6rul6kos k<ilts6gek egyiines 6sszeg6nek kiil6nkizetekdnt keil megrillapitani. Az
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drfolyamnyeres6gb6l szirmaz6 jOvedelem nem cs0kkenthet6 a miis iigyleten el6rt
irfolyamvesaes6ggel.

Az Ajrturlati ArMl az Ajenlattev6 kOteles a szem6lyi j6vedelemad6€l6leget levonni.
Amennyiben az Aj6nlattev6 esetleg nem vonta le a szem6lyijiivedelemad6+l6leget, akkor az
Elfogad6 R6szv€nyesnek a v6gleges szem6lyi j6vedelemad6 kdtelezett#g6t az €v v€gi
ad6bevall6Mban kell megrillapitania.

Az drfolyamnyeres6gbol szirmaz6 j6vedelmet l4o/o m6rtEk$ eg6szs6giigyi ho,,{jrirulis is
terheli mindaddig, amig az Elfogad6 R6szv6nyes 6ltal miir megfizetett eg6szs6gbiaositrisi
jarul6k es eg6szs6giigyi hozz{j rul{s egyiittes dsszege a &irgy6vben el nem 6ri az Eho tv.
szerinti hozzij6rulas-fizet6si fels6 hauiLrt. Az Eho tv. szerinti hozzij6rul6s-fizet6si fels6 hat l.r
2015-ben 450.000 Ft. (A magiinszem6lyt a napuiri 6v folyamrin mindaddig terheli a
szizal6kos m6rt6k[ egdszs6giigyi hozz{jriruLis fizet6si kdtelezett#g, amig a kifizetdnek nem
nyilatkozik, hory az eg6szs6gbiaositrisi jriLrul6kot vagy a s,4zal6kos m6rt6kii eg6szs6gtigyi
hozzijdrulrist a ho zzitjitntlis-fizetdsi fels6 ha&irig megfi zette.)

Az eg6szs6gugyi ho,,,ijrirulist az Ajanlattev6 koteles levonni. Amennyiben az Ajtinlattev<i
esetleg nem vonta le az eg6szs6giigyi hozzrijrinrl6st, akkor az Elfogad6 R6szv6nyesnek a
v6gleges egdszs6gpgyi hozzAjiruhis k6telezettseg6t az ad66vr6l benyujtott szem6lyi
j6vedelemad6 bevallas6ban kell meg6llapitania.

Felteve, hogy az Elfogad6 R6szv6nyes mrisk6ppen nem nyilatkozik az Elfogad6
Nyilatkozatban 6s rendelkezdsre nem bocsiitja a sziiks6ges adatokat es dokumentumokat, az
Ajrinlati Arbol 16% m6rt6kri szem6lyi j6vedelemad6 6s l4oh mErt6ki eg6szs6giigyi
hoz,rij6rul6s keriil levon6sra.

(3) Tart6s b€fektet6sb,6l szirmaz6 jdvedelem

Amennyiben a R6szv6nyek elad6s6b6l szbrmaz6 nyereseg tart6s befektet6sb6l szirmaz6
jdvedelemk6nt ad6kdteles, akkor azt a lekdt6si id6szzk hosszit6l fiigg5en 16%, l}yo vag 0o/o
m6rt6kii szemdlyi jdvedelemad6 terheli.

Tovribbri, a tart6s befektet6sb<il szirmaz6 jdvedelmet 6%o eg6szsigiiryi hoz,rijriruLis is terheli
akkor, ha a lek6t6s megszakit6sfu-a a h6rom6ves lekttt6si id6szak v6ge el6tt keriil sor (kiv6ve
az olyan tart6s befektet6si szerz6d6st, amelyet 2013. augusaus l-t megel6z6en k6tOttek). Az
Ajanlati Arb6l sem szem6lyi j<ivedelemad6-el6leg, sem eg6szs6giigyi hozzijrirul6s nem keriil
levondsra, ha az tart6s befektet6sb6l szArmaz6 j6vedelemkdnt ad6ktiteles. Az
ad6kOtelezetts6get az Elfogad6 R6szv6nyesnek kell teljesitenie az adoevr6l ben)ljtott
szem6lyi j6vedelemad6 bevallis6ban.

(4) Nyugdij-el6takar6kossrigi szimkinj6v6irtj0vedelem

Amennyiben a R6szv6nyek elad6s6bol szArmazf jOvedelmet az Szja *. el6inisainak
megGlel6 nyugdlj-el6takar6kosvigi sziLml6n i{6k j6vri akkor aa nem terheli sem szem6lyi
j6vedelemad6, sem eg6szsdgiigyi hozzAjirulis.

Ha azonban a nyugdij-el6takar6kossrigi szfunL{n j6v6irt jdvedelmet a maginszem6ly
nyugdijba vonulasa el6tt mas sz6ml6ra utalja, akkor az ritutalt dsszegnek az Szja w. szerint
sz6mitott resze az utaliiskor hatrilyos el6inisokt6l ftigg6en ad6k6teles lehet. A 2015 elej6n
hat6lyos szab6lyok szerint az ilyen 6sszeg ad6zisi szempontb6l egy6b j<ivedelemnek szimit,
amely az itn6ll6 tev6kenys6gb6l szlrmaz6 jd,vedelemmel 6s a nem iin6ll6 tev6kenys6gkil
szirmaz6 jtivedelemmel egyiitt az dsszevont ad6atap resz6t k€ryezi. Ezt az egy6b jdvedetmet
16% m6rt6kri szem6lyi jovedelemad6, tovribbri a jdvedelem 78o/o-a ut6n szamitott 27%o
m6rt6kii eg6szs6giiryi hoz,{jrirukis terheli. A szem6lyi j<ivedelemad6 6s egeszs6giigSri
ho,"rij6rulis terheket az Ajrinlattev6 kifizet6skor 6rtelemszeriien nem vonja le az ej6niati
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erbot, az ad6- 6s jrirul6ktdtelezettsegeket az Elfogad6 R6szv6nyesnek az €v vtgi
ad6bevallisrival eryidejiileg kell teljesitenie.

A R6szv6nyesnek csak egy, az Szja tv. el6inisainak megfelel<i nlugdij-elotakar6kossegi
sziml6ja lehet 6s annak megjel0l6se sor6n a "NYESZ-R' megkiilOnbdztet6 jelz6st kell
alkalmazni. A *NYESZ-R" megkiilttnbitztet6 jelz6snek szerepelnie kell minden, a nyugdij-
el6takar6kossrigi sz6ml6val kapcsolatos dokumentumban, igy az Elfogad6 Nyilatkozatban is.

(B) Az Elfogad6 R6szv6nyes magtar ad6iigri illet6s6gii, de nem maginszem6ly

Az Aj6nlati Arb6l sem ad6 (ad6el6leg), sem eg6szs6giigyi hozzij6rul6s nem keriil levonisra.
A R6szv6nyek eladasriMl szarmaz6 jdvedelmet tiirsasiigi ad6 terhelheti, a vesztes6g pedig a

Szamviteli T<irv6ny 6s a Tao. T6rv6ny rendelkez€sei szerint szimolhat6 el.

A Tao. T6rv6ny rendelkez6sei szerinti bejelentett r6szesed6s elad6sib6l szArmaz6
iirfolyamnyeres6get nem terheli tarsasdgi ad6, ha bizonyos felt6telek teljesiilnek, ugyanakkor
ebben az esetben a vesztes6g sem csdkkentheti a t6rsasrigi ad6alapot.

Abban az esetben, ha az Elfogad6 R6szv6nyes hitelint6zet, p6nziigyi viillalkozis, biaosit6
vagy befektet6si vrillalkozis, a R6szv6nyek 6rt6kesit6se helyi ipariizisi ad6 6s innoviici6s
j6rul6k k6telezetts6get is eredm6nyezhet.

(C) Az Elfogad6 R6szv6nyes nem magrar ad6iigri illet6s6gii magdnszem6ly

Maryar ad6iiryi illet6s6ggel nem bir6 szem6lyeknek csak a belftildr6l szirmaz6 jdvedelmdt
terhelheti szemdlyi jdvedelemad6 Maryarorszdgon. A jOvedelemszerz6s helye ellen5rziitt
tSkepiaci iigyletb6l szirmaz6 jOvedelemn6l, iirfolyamnyeres6gkil szirmaz6 j6vedelemn6l 6s
tart6s befektet6sbiSl szArmaz6 jdvedelemn6l a maginszem6ly ad6iigi illet6s6ge szerinti
6llam. A R6szvdnyek elad6s6b6l sz|rmaz6 j6vedelem Magyarorsz6gon nem ad6k6teles,
felt6ve, hogy a R6szv6nyek eladisa nem kapcsol6dik az Elfogad6 R6szv6nyes magyarorszigi
ad6jogi telephely6n keresztiil megval6sul6 gaz&srigi tev6kenysdg6hez.

Az Ajtinlati Arb6l ad6 (adoel5leg) nem keriil levon6sra, ha az Elfogad6 R6szv6nyes igazolja a
kiilftildi ad6iiryi illetosdg6t a ktilfttldi ad6hat6sig 6ltal kiillitott okirat (illet6s6gigazol6s)
angol nyelvfl p6ldinyrival, vagy ennek magyar nyelvii szakforditrisival, vagy ezek
b6rmelyik6nek miisolatdval. Ha Elfogad6 R6szv6nyes nem nyilatkozik ad6iigyi illet6seg6r6l
az Elfogad6 Nyilatkozatban, 6s nem igazolja kiilftldi ad6iigyi illet6s6g6t, akkor magyar
ad6iigyi illetos6giinek kell tekinteni.

(D) Az Elfogad6 R6szv6nyes nem magrar adriiiryi illet6s6gt, 6s nem is
mag{nszem6ly

Az Ajrinlati A,r utin Magyarorsz6gon nem keletkezik ad6k6tetezettseg, felt6ve, hogy a
R6szv6nyek elad6sa nem kapcsol6dik az Elfogad6 R6szv6nyes magyarorszrigi ad6jogi
telephely6n keresztiil megval6sul6 gazdasigi tev6kenys6g6hez.
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A MOL Magyar Olrj- 6s Grizipari Nyilvdnosan Miikiid6 R6szv6nytdrsasig
mint Aj{nlattev6 k6pviselet6ben

,I-o--L
Molnrir J6xef \
Vezeigazgat6

Az UniCredit Bank Hungary Zrt.
mint Lebonyolit6 k6pviselet6ben

Nagy Zoltrin

Az Equilor Befektet6si Zrt.
mint Tirs-Lebonyolit6 k6pviselet6ben
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Szdcs6nyi B6lint
Igazgat6s6gi Tag
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I. SZAMU MELLEKLET

ELFOGAD6 NYILATKOZAT

. KTJELENTEM, Hocy A vfrei,I LlAtul,ror ELFocADov, fs..c,.
R[szvENyEKET AzABBAN FocLALT FEr,r6relrx szenrxr Ar xivAtou

nunAzm,c,z n IANLlrrBvonr

Elfogad6 Nyilatkozat a MOL Magyar Olaj- 6s Grizipari NyilvriLnosan Mfik0d6
R6szv6ny6rsas6g (sz6khelye: lllT Budapest, Okt6ber huszonharmadika u. 18.);
ctgSegyz6kszina: 0l-10{41683) 6ltal 2015. janurir 13. napjrin a Tiszai Vegyi Kombinrit
Nyilvrinosan M[ktid6 R6szv6nlt irsasig (sz6khelye: 3581 Tisza[jviros TVKJpartelep, TVK
K6zponti lrodahia 2ll9l3hrsz. 136. ep.; c€gegyz€kszAma: Cg. 05-10-000065)
dematerializilt, egyenkdnt 1010, -Ft, azaz egyezertiz magyar forint ndv6rtikfr, nivre sz6l6
tOrzsreszv6nyeinek iink6ntes nyilvrinos v6teli ajri.nlat keret6ben tiirten6 megv6sfulisdra tett
ajinlata 4.984, azaz n6gyezer-kilencsziznyolcvann6gy forint v6teld.ron tOrt6n6 elfogadrisrira.

Felhivjuk a tisztelt R6szv6nyesek figyelm6t, hogy (kiv6ve, ha az Ajri,nlat misk€ppen
rendelkezik) az Ajinlat elfogadrisa csak akkor tekinthet6 6rv6nyesnek, ha a R6szv6nyes
gondoskodik an6l, hogy az Elfogad6 Nyilatkozatban megjeldlt sztunri R6szv6ny az Ajailat
2.2(d) pontjiban foglaltak szeint - a 2.2.(f)(vi) pontban jelzett kockriaatra is flrgyelemmel- az
Elfogad6 Nyilatkozatot befogad6 Lebonyolit6k KELER-n€I vezetat 0006/000145 vagy
00421000145 szirnf ,"A,jri.nlat 201 5" megnevez6sii 6rt6kpapirszimLijrin t6nylegesen j6vriinisra
keriilj6n az Ajanlati ld6tartamon beliil.

K6rjiik, hory az Elfogad6 Nyilatkozat kitoltes€ el6tr feltdtleniil olvassa el a Kirttlt6si
Utmutat6t!

l. A lebonyolit6 adatai

Nyilatkozatot befogad6 lebonyolit6

_* UniCredit Bank Hungary Zrr. (Lebonyolit6) (Szekhely: 1054 Budapest, Szabads6g t6r
5-6. Cg: 0l-10{41183)

Equilor Befektetdsi Zrt. (Trirs-Lebonyolit6) (Sz6khely: 1037 Budapest, Montevidm u.
2/C; Cg: 0l-10-041431)

+Kdrjilk, jeldlje meg X-jettel az On dltal vdlasztott szotgdltat6t!

Az Elfogad6 R6szv6nyes adatai

Nyilatkozatot befogad6 lebonyolit6n6l vezetett

p6nzszim la,/iigyf6lszimla szima :

Nyilatkozatot befogad6 lebonyolit6nal vezetett

6rt6kpapirszrirnla szima: !!E!!! ,
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Masdnszemilv esetAn

N6v:

Sziilet6skori n6v:

Allampolg6rs6ga:

Cim:

Ad6azonosit6 jel:

Szem6lyigazolv6ny szAml
Utlev6lszim:
Anyja le6nykori neve:

Sziilet6si hely/orszAg 6s id6:

Nem magdnszemdlv esetin

Tifu:sas6g neve:

Cim:

Ad6sz6m:

C6giegyz6kszim:

K6pvisel6 I adatai
N6v:

Lakcim:

Ad6azonosit6 jele:

Edesanyja neve:

Sziilet6si hely/id6:

K6pvisel6 2 adatai
N6v:

Lakcim:

Ad6azonosit6 jele:

Edesanyja neve:

Sztilet6si hely/id5:

3.

A R6szv6nyek darabszima, amelyeke

A R6szv6nvek

vonatkoz6an elfogadom az Ajifurlatot:
darab.darab, azaz bet[ivel kiirva:

Transzfert indit6 befektet6si szolg6ltat6 megnevez6se:

Ert6kpapir-szimlasz6m, ahonnan a R6szv6nyek transzfenilasa t6rt6nik:
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4. Az Elfogad6 R6szv6nyes ad6jogi iltetr6s6ge

4.1 - Term6szetes szem6lyek

_* Magyarorszig

_* Mis. Kajtik, hati.rozza meg az orsz6got:

Kijelentem, hogy Magyarorsz6g 6s a fent meghaterozott orszig k6z6tt fenn6ll6, a
kett6s ad6ztatis elkeriil6s6r6l sz6l6 eryezm6ny. vagy pedig ennek hiriny6ban a
szem6lyi j6vedelemad6r6l sz6l6 magyar tcirveny szempontjab6l a fent meghaterozott
orsz6gban rendelkezem ad6jogi illet6sdggel. Az egyezm6ny, illetve az emlitett
tdrv6ny el6iriisai szerint a R6szv6nyek 6rt6kesit6s6vet dsszefiigg6sben realiz6lt
iirfolyamnyeres6g kizAr6lag az illet<ls6gem szerinti orszdgban ad6nathat6. A kiillbldi
ad6hat6srig 6ltal kiallitott ad6illetris6g igazol6s, amennyiben a ki6llit:is nyelve az
angolt6l elt6r<1 magyar nyelvii, hiteles szakforditiisiinak eredeti p6ldriny6t vary ezek
valamelyik6nek m6solat6t jelen Elfogad6 Nyilatkozathoz mell6keltem.

4.2. Nern term6szetes szemdlyek

_* Magyarorszig

-.._* Mris. K6rjiik, hatriro zza meg az orszAgot:

*Kirjiik, jeldlje meg X-jellel az Onre vonatkozd esetet!

5. A Reszv6nyek eladisib6l sz{rmez6 j6vedelem

A nyilatkozat jelen r6sz6t csak term6szetes szem6ly R6szv6nyesek szim{ra sziiks6ges
kitdlteni!

A R6szv6nyek eladris.iMl szirmaz6 jdvedelem:

_* ellen6rz0ttt6kepiaciiiryletk6nrad6koteles

_* tart6sbefektet6sb6l sziLrmaz6jdvedelemkdntad6k6teles

_* 6rfolyamnyeres6gk6ntad6k6teles

-* 
az szja w- szerinti kOvetelm6nyeknek megfeleld nyugdij-el5rakar6kossrigi szimliLn
fogjrik j6v6irni

r Kirj k, jelc;lje meg x-jellel az onre vonatkoz6 esetet! Egt Etfogad| nyilatkozaton csak egt
m6d vdlaszthat6 !

Amennyben a Reszv6nyek eladris6b6l szfumaz| jdvedelem egyes reszei a szem6lf
jdvedelelmad6 tekintet6ben elt6rd elbir6l6s al6 esnek, rigy ennek .igr"t"to"n t6bb Elfogad6
Nyilatkozat kit6lt6se sziks6ges.
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Az Ajinlati Ar megfzet6s6nek m6dja

6. 1. Le bo nyolitd e sai ben

Ea a leszi' akkor t6ltse ki, amennyiben Nyilatkozat6t a Lebonyolit6n6[ adja le, 6s a
R6szv6nyek NEM TBSZ vagy NyESZ szrlml{r6l keriiltek felajinlisra! TBSZ, NyESZ
szimlinil r6rt6n6 felajinlis eset6n a 63. pontot k6rjtk kit6lteni!

_* a. A R6szv6nyek ellen6rt6k6t az alebbi bankszimLira vagy i.igyf6lszimkira tortdn6
6tutal6ssal k6rem teljesiteni (kiv6ve NyESZ 6s TBSZ szamla eset6n).

_* b. A R6szv6nyek ellendrtek6t a Lebonyolit6nril vezetett bankszimliimon vagy
i.igyf6lszirnlimon k6rem j6v6imi.

Sz6mlasz6m:

Sz6mlasz6m:

Sz6mlaszdm:

6. 2. Tdn-Le bonyolitb esetiben

A R6szv6nyek ellen6rt6ke alibbiak szerint keriil megfizet6sre, amennyiben Nyilatkozat6t a
T6rs-Irbonyolit6nil adja le, 6s a R6szv6nyek NEM TBSZ, vagr NyESZ sz{ml{r6l ker tek
felaj6nl{sre !
TBSZ, NyESZ sz[ml6n6l t6rt6n6 felajrinl6s eset6n a 63. pontot k6rjiik kitdlteni!

_* a. K6rem a T6rs-Lebonyolit6t, hogy a R6szv6nyek ellen6rt6k6t a Tfrs-Lebonyolit6n6l
vezetett al6bbi iigyf6lszirnliLrnon irja j6v6. Tudom6sul veszem, hogy kiil6n megbils ttj6n
rendelkezhetek a R6szv6nyek ellen6rt6kekdnt j6vAirt 0sszegr6l. (kiv6ve NyESZ 6s TBSZ
szlmla eseten).

6.3. NyESZ is TBSZ szdmldkrhl firtdn Ielajdnlds estdn fiAgge enfrl a nyilotkozat leaddsi
helydtdl

K6rem a Lebonyolit6t, illetve T6rs-Lebonyolit6t, hogy a R6szv6nyek ellen6rt6k6t az al bbi
NYESZTBSZ sziml6mra sziveskedj en etutalni:

Befektet6si szolgiltat6 neve:

Szimlatulaj donos neve:

NYESZTart6s p6nzbefektetdsi szimla sz{ma:

K6zlem6ny: TVK Aj6nlat ellen6rt6ke

A 6.3. pontban megjel<ilt NyESZ vagy TBSZ szlml6ra vonatkoz6 adatok 6s a transzfert indit6
szolgiltat6 iittal ki6llitott V. szrimri melt6klet szerinti Bekeriil6si Ar Igazol6sban (amennyiben
ilyen dokumentum csatol6sra keriilt) feltiintetett szimlara vonatkoz6 adatok kiizdtti elt6r6s
eset6n a Lebonyolit6, illetve Tes-L€bonyolit6 a transzfert indit6 szolgriltat6 6ltal kiadotr
igazolasban feltiintetett adatokat tekinti hauilyosnak 6s a Rdszvdnyek ellen6rt6k6t az ezen
igazolisban feltiintetett saimliira utalja et!

Elfogad6 Nyilatkozatonk6nt kizAr6lag egy NyESZ vagy egy TBSZ szimla tiintethet6 fel, 6s
egy Elfogad6 Nyilatkozaton kizfirblag egy ellen6rt6k megfizet6si m6d v6lasahat6.
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Amennyiben a felajinlott R6szv6nyek t6bb TBSZ sz6mlar6l, vagy NyESZ 6s TBSZ
szeml6k6l keriiltek transzfenilisra, akkor a transzferek sz6mival megegyez6 szlmi Elfogad6
Nyilatkozatot kell kitiilteni 6s leadni az adott transzfemek megfelel5 adatokkal.

NyESZ, illewe TBSZ sziml6t6l elt6ni tipusri szi,rnltir6l (norm6l szimla) 6rkez6 transzferek
eset6ben egy Elfogad6 Nyilatkozat kitdlt6se lehets6ges, meghatirozva azon a R6szv6nyek
ellen6rt6k6nek megfizet6si m6djrit.

Az Elfogad6 Nyilatkozat al6inis6val felel6ss6get v:illalok az Elfogad6 Nyilatkozatban 6s
mellekleteiben teft nyilatkozatok 6s k<iz6lt adatok helfell6s6g66rt, valamint a csatolt
dokumenturnok val6dis6g66rt.

Tudom6sul veszem, hogy az Ajrinlati Ar forintban keriil kifizet6sre.

4i _!l-foe go Nyl4g-l akiir:isrival kijelentem, hogy "A MOL MAGYAR OLAJ- ES
GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG MINT
AJANLAI-IEVO oNKENTES NYILVANoS VETELI AJANLATA A TISZAI VEGYI
KOMBINAT NYILVANoSAN uuxooo neszvnryrAnsAsAc NEVRE SZ6Lo,
SZAVAZATI JOGOT MEGTESTESiTO TORZSRESZVENYEIRE elnevez6sii
dokumentumot, annak jelen nyilatkozat al6inis6nak napjriig kiadott m6dositrisait, illetve az
ajenlattetellel kapcsolatos egy6b hirdetm6nyeket, k<izz6t6teleket megismertem, meg6rtettem.

Ezennel kijelentem, hogy az Ajrinlat riltalam t0rt6nd 6w6tele 6s elfogadiisa tekintet6ben teljes
m6rt6kben megfelelek a r6m vonatkoz6 jogrendszer k<ivetelm6nyeinek, bele6rtve az
esetlegesen sziiks6ges enged6lyek 6s j6vihagyrisok beszerz6s6t, nyilatkozatok megt6tel6t,
k<izlem6nyek kdzzelstelf 6s az illet6kek, valamint egy6b dijak 6s k6lts6gek megfizet6#t,
tovribb6 az egy6b k6telezetts6gek teljesit6s6t.

Elfogadom, hogy (i) az elfogadas 6rv6nyess6g6nek r6szletes felt6teleit az Ajdriat tartalmazza,
melyet mindenre kiterjed6en megismertem, (ii) az Ajrinlat 2.22.2(d) pontjiban foglaltakkal
risszhangban a Kit6lt6si Utmutat6 szerint kitdltiitt Elfogad6 Nyilatkozat, az Ajinlat 2.22.2(e)
pontjriban foglalt kiv6telt6l eltekinwe, k6telez6 erejii R6szv6ny-ritruhSzisi Szerz6d6st hoz
l6tre kd,aem 6s az Aj:inlattev6 kOzdtt, 6s (iii) az Elfogad6 Nyilatkozat nem vonhat6 vissza.

Ezennel visszavonhatatlanul hozzi\Lrulok ahhoz, hogy az llltalam felajrlLnlott R6szv6nyeket a
Nyilatkozatot befogad6 Lebonyolit6n6l zirolt 6rt6kpapirsziiml6n nyilvintart6sra kerilj6n .

Az Ajenlatra 6s annak elfoga&isiiLra a magyar jog ir6nyad6.

A R6szv6nyes hozzijirul, hogy sziiks6g szerint Elfogad6 Nflatkozatat, illetve abban foglalt
adatait, beleertve szem6lyes adatait is, a Lebonyolit6 6s T6.rs-Lebonyolit6 vonatkoz6
szabilyzat^ik szerint kezelj6k, illetve az Aj6nlattev6, kifizet6st teljesit6 int6zm6ny fel6
tov6bbitsa, illetve a Lebonyolit6 6s Tiirs-Lebonyolit6 egymis k<iz<itt megossza annak
6rdek6ben, hogy azok az Ajrinlatban foglalt kdtelezetts6geiknek eleget tehessenek.

Az AjriLnlatot elfogad6 R6szv6nyes al6veti magiit annak, hory az Ajrinlatb6l eredb vag azzal
kapcsolatos briLrmely jogvitriban, ideertve, de nem kizar6lag a jelen Aj:inlat 6s az annak
alapjin l6trejdv<1 R6szv6ny-etruhAzasi Szerz6d6s 6rv6nyess6g6vel, 6rtelmez6s6vel 6s
megsziin6s6vel kapcsolatosan, kizir6lagosan 6s v6g6rvdnyesen a hatisktirrel 6s
illetdkess6ggel rendelkez5 magyarorszigi rendes bir6s6g d6nts6n.
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7. Al6ir{s

D6tum:

ALiiro(k) neve, tisas6ge nyomtatott betfikkel kiirva:

Cime:

_*szem6lyesen jrir el (vag3r jogi szem6ly cdgaftiinisra jogosult k6pvisel6jek6nt)

_*meghatalmazott
* K6rj[k jel6lje meg X-jellel az Onre vonatkoz6 esetet !

Szem6lyes iigyint6z6s eset6n a nyilatkozat 6tadrisrit a R6szv6nyes a Lebonyolit6, vagy Tiirs-
Lebonyolit6 6ltal 6rkeaetett al6irt Elfogad6 Nllatkozat misolara igazolja, amely a lead6s
soniLn keriil rilad6sra.

Postai vagy futar 6ltal titrt6n6 megkiild6s es€tdn a TriLrs-Lebonyolit6 a Nyilatkozat erkeretett
aleirt m6solati peld6nyet postai fton kiildi meg a R6szv6nyes szirniiLr-a.

Lebonyolit6, Trirs-Lebonyolit6 t6lti ki:

Az Elfogad6 Nyilatkozatot 6s alebbiakban jelzett mell6kleteit a mai napon etvettem:

Budap€st, 2015. 6v h6 nap

C6gn6v / Ugyint6z6 neve / Aliinisa

t. Mell6kletek
_r teljes bizonyit6 erejfi magrin- vagy kdzokiratba foglalt Meghatalmazis ( IIL szimt

mell6klet szerint javasolt tartalommal), ha a R6szv6nyes nem szem6lyesen j6r el
(a hilfi6ld6n kiellitott okiratba foglalt Meghatalmazist a ki6llitris helye szerint illet6kes
kiil6ldi magyar kiilk6pviseleti hat6s6ggal (nagykdvetseg, konzulirus) kell
hitelesittetni, vagy a kiilftildi kdzjegyzl el6tt akiirt okiratot a k6zjegyz6 ktizjegyz6i
min6s6g6t igazol6 feliilhitelesit6si zirad6kkal (apostille-lal) kell elLitni a Hrigai
Egyezrn6ny el6inisainak megfelel6en) (ld. m6g az Aj6nlar 2.2.d) pontjrit);

-t 
belftildi illet5segii term6szetes szem6ly eset6n a R6szv6nyek transzfer6lisit v6gz6
befektet6si szolgelht6 elt,l ki6llitott, v. szimri mell6kletnek megfelel6 igazoLii a
R6szv6nyek megszerz6sdre fordirott 6rt6k6l (Bekeriildsi Ert6k) is a R6szvinyekkel
kapcsolatosan felmeriilt jrirul6kos ktilt#gek6l, NyESz vagy TBSZ st6tuszirol;

-t 
amennyiben a R6szv6nyes a mas/ar ad6jogi szabrilyok szerint nem min6siil belfiildi

ad6illet6s6giinek: a knlftldi ad6hat6srig 6ltal kiellitotr illet<isegigazolis angol nyelvfi
peld6nya, vagy annak maryar nyelvii szakforditisa, vary ezek valamelyiienek
m6solata;

_tamennyiben az Ajinlatot elfogad6 R6szv6nyes kiilfitld6n bejegyzetr trirsasig 6s a
Lebonyolit6nal 6rt6kpapirszimlival m6g nem rendelkezik, rigy a szrmlanyiuishoz
sziiks6ges aLiinisi cimpeld.iny, a t irsasig alapit6 okirata, valamint hiteles c6gkivonata
(6s arurak hiteles fordiLisa).

xKdrjiik, jelr)lje meg Xjellel az On esetiben csaroland6 meltdkteteket!
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II SZAMU MELLEKLET

Krr6I-rtsr 0TMUTAT6

K6rjiik 6nt, amennyiben az Ajrinlatot elfogadja, ugy aa az Elfogad6 Nyilatkozat kit<ilt6s6vel,
alriinisrival 6s az Elfogad6 Helyek valamelyik€re - az Ajrinlat 2.2.(d) pontj6ban

meghatiirozottak szerinti - t0rt6n6 eljuttatas.ival jelezze. Az Elfogad6 Nyilatkozat az

Ajrinlattal egyiitt olvasand6 6s az Elfogad6 Nyilatkozatban hasmilt fogalmak, kifejez6sek az

Aj6nlatban meghaterozott tartalommal bimak.

Az Aj6nlaftev6 kizArolag a megfelel6en kitdh0tt 6s az Ajrinlati Idotartamon beliil benyirjtott
Elfogad6 Nyilatkozatok alapj6n jogosult a R6szv6nyeket az Ajrinlatban foglaltak szerint
megszeremi. Amennyiben az Elfogad6 Nyilatkozat kit6lt6#vel vagy az Ajrfurlattal 6s annak
elfogadrisrival kapcsolatban k6rd6se meriilne fel, k6diik, hivja a Lebonyolit6t a +39G50-40-
50-es telefonszimon (csak belfiildnil), illewe a +361-32$3200 (belfttldr<tl 6s kiilftildr6l),
vagy a T6rs-Lebonyolit6t a +361-430-39E0 telefonszimon.

Az Elfogad6 Nyilatkozat kit<ilt6se, akiinisa 6s valamely Elfogad6 Helyre az Ajri,nlati
Id6tartam alatt ttirt6n6 eljuttatiisa az Aj6nlatban foglalt valamennyi felt6tel elfogadriset jelenti
az On r6sz6r6l.

Az Elfogad6 Nyilatkozatot Onnek szem6lyesen vagy az On 6ltal teljes bizonyit6 erejii
magiinokiratba vagy kd,zokiratba foglalt Meghatalmaz6ssal meghatalmazott k6pvisel6 titjful
kell 6tadnia az On 6ltal velasaott Elfogad6 Helyen. Az Ajanlat 2.2 (d). pontja szerint a Tirs-
Lebonyolit6 reszdre az Elfogad6 Nyilatkozat postai fton vagy futilron keresztiil is eljuttathat6.

Amennyiben az Ajrinlatot elfogadja, akkor az Elfogad6 Nyilatkozatban meghat6rozott szimt
R6szv6ny az Aj6Lnlati ld<itartamon beliil egy enged6llyel rendelkez6 magyar befektet6si
szolgiiltat6n keresaiil rit kell transzfenilnia a Lebonyolit6 KELER-n6I vezetett 0006/000145
szimt ,,Aj6nlat 2015" megnevez6sfl, vagy a Tars-lrbonyolit6 KELER-n6I vezetett
0042/000145 szimt ..Aj6nlat 2015" megnevez6sfl 6rt6kpapirszfunkijira, att6l fiigg6en, hogy
az Elfogad6 Nyilatkozatot a Lebonyolit6hoz, vagy a T6rs-Lebonyolit6hoz nyujtotta be. Az
Elfogad6 R6szv6nyesnek gondoskodnia kell arr6l, hogy a transzfe( indit6 befektet6si
szolgriltat6 az Y. szAmi mell6kletet a transzfer indiuisrival ery id6ben a Lebonyolit6 +36-l-
301-1302-es vagy a Tiirs-Lebonyolit6 +36-1430-3981 faxszirnrira a Nyilatkozatot befogad6
lebonyolit6nil megfelel5 adattartalommal megkiildje.

Az adott lebonyolit6 a felajrinlott R6szv6nyeket az dn szAmlra megnyitott 6rt6kpapirszimkin
tartja nyilvan.

Amemyiben a R6szv6nyesnek m6g nincsen 6rt6kpapirszimlija a Lebonyolit6nril vagy a Tiirs-
Lebonyolit6n6l, akkor a kivrilasaott lebonyolit6nil 6rt6kpapirszimlit kell nyitnia. Az ilyen
Elfogad6 R6szv6nyesek szAmira a Lebonyolit6 b6rmely bankfi6kj6ban, illetve a Tirs-
Lebonyolit6 sz6khely6n a mindenkori i;zletszab lyzataban foglalt feltdrelek mellett megnyitja
6s vezeti az 6rt6kpapirszirnlat (az ert6kpapirszimla megnyitisa 6nmagiban dijmentes). Az
6rt6kpapirszaml6k megnyit6srinak 6s hozzif6r6s6nek felt6teleit - az esett6l ftiggoen - a
Lebonyolit6, illetve a Tiirs-Lebonyolit6 6rt6kpapirszimla-vezet6sre vonatkoz6 szerz<iddses
felt6telei (az izletszabiitzatait 6s vonatkoz6 hirdetm6nyeit is ideertve), tovribbri a jelen
Aj6nlatban foglaltak hatrirozzik meg.

Az Ajrinlati Ar megfizet6se forintban tdrt6nik az Ajinlaf 2.2(c) pontjeban meghatiirozottak
szerint.

Az Aj6nlat eredm6ny6t a Z t6naryt kdvet6 2 napt6ri napon beltil az Aj6urlanev6, illewe a
Lebonyolit6k bejelentik a Feliigreletnek 6s eryidejffleg kdzzdteszik a Megielendsi Helyeken.

l. A lebonyolit6 adatai
K6{iik, jeldlje meg, hogy hol kivrinja leadni Elfogad6 Nyilatkozat6t.
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2. AzEltogad6 R6szv6nyes adatai

K6rjiik, adja meg az azonosit6 adatait.

Amennyiben a belftildi magSnszem6ly R6szv6nyes nem rendelkezik ad6azonosit6 jellel,

kdteles azt az Ajinlat elfogadrisa elStt ig6nyelni, mivel az Elfogad6 Nyilatkozat kitdlt6s6hez

az ad6azonosit6 jel megadisa felt6tleniil sziiks6ges (Lisd: 2.2(d) pontot).

3. A R6szv6nyek

K6rjiik, adja meg a R6szv€nyek darabszamrit, amelyekre vonatkoz6an elfogadja az Ajrinlatot,
tovribbi a befektet6si szolg6ltat6 megnevez6s6t 6s 6rt6kpapirszimla szamrit, ahonnan a

Rdszv6nyeket transzfenilni kiv6nja.

4. Az Elfogad6 R6szv6nyes ad6jogi illet6s6ge

K6{iik, az Elfogad6 Nyilatkozatban X-szet adja meg azt az orsz6got. ahol 6n adojogi
szempontb6l illetos6ggel bir. Ha nem jeliilte meg ad6illet6sig6t, akkor a szem6lyi
j6vedelemad6zis szempontjrib6l magyarorszigi illet6s6gfi nek tekintjiik!

Ha On ad6jogi szempontb6l magyarorszigi illet6s6gii, akkor folyassa az Elfogad6
Nyilatkozat kitdlt6set a 5. pontnal!

Ha On ad6jogi szempontb6l nem magyarorsz6gi illetos6gii, k6rjiik az Elfogad6
Nyilatkozatban a megfelel6 rovat megieltil6s6vel nyilatkozzon arr6l, hory a Magyarorszig 6s

az On riltal meghat6rozott orszig kiizdtt fennrill6, a kettris ad6zis elkeriil6s6r6l sz6l6
egyezmtny, vagy pedig ilyen.egyezm6ny hiSnySban a szem6lyi j6vedelemad6r6l sz6l6
magyar t<irv6ny szempontjeb6l On az On 6ltal meghatirozott orszigban rendelkezik ad6jogi
illet6s6ggel. Ha az On eltal el6rt Arfolyamnyeres6g a fentiek szerint nem Magyarorsz6gon
ad6aathat6, akkor a kiilftildi illet6s6g6t a kiilfttldi ad6hat6sig 6hal kirillitott illetSs6gigazolis
angol nyelvii p6ldrfuryrival, vagy annak magyar nyelvii szakforditlsival, vagy ezek

valamelyik6nek m6solatiival kell igazolnia, mely igazokist jelen Elfogad6 Nyilatkozathoz kell
csatolnia. Amennyiben a R6szv6nyes az Elfogad6 Nyilatkozathoz csatoland6 dokumentumot
nem mell6keli, aklor a szemdlyi j<ivedelemad6zds szempond6b6l magyarorsz6gi
illet6s6giinek tekintj0k.

5. A R6szv6nyek eladis6b6l szirmazri jdvedelem

f,bben a pontbsn kell megjelSlni, hogy a felajinlott R6szv6ny milyen tipusri szimlir6l
keriil felajdnkisra. Felhivjuk a befektet6k figrelm6t, hory minden egres szimlatipushoz

- ad6zrisi szempontok miatt - kiildn-kiiltin Elfogad6 Nyilatkozltot kell leadniuk

Ea a pontot csak azon term6szetes szem6lyeknek kell kit6lteniiik, akiknek az ad6jogi
illet6s6ge Magyarorszigon van, vagy - brir kiilftrldi ad6jogi illet6segiiek - az err6l sz6l6
nyilatkozatot nem 6llt m6djukban kit6lteni vagy nem bocs6dak rendelkez6sre a kiilfiildi
ad6hat6srig eltal kiellitott illet<isegigazotis angol nyelvff p6ld6nyrit, vagy annak magyar
nyelvfl szakforditrisrit, vagy ezek valamelyik6nek miisolatiit.

A Lebonyolit6knak az AjdLnlat megielen6sekor 6rv6nyes ad6jogszab6lyok alapjin 16%o

szem6lyi jrivedelemad6-el<ileget kell megrillapitania a maginszem6ly R6szv6nyesek riltal a
R6szvenyek eladrisib6l realizalt Arfolyamnyeres6g utiin, a 2.2(i) pont rendelkez6sei szerint.
Az Arfolyamnyeres6g megiillapitasa c6ljrib6l k€rjiik, hogy az V. sz6mri mell6klet
benyrijt6s6val, a 2.2(i) pontban foglaltak figy. elembev6tel6vel adja meg a R6szv6nyek
megszerz6s6re forditott erteket (Bekeriil6si Ert6k) 6s a Reszv6nyekkel kapcsolatosan
felmeriilt j6rul6kos kdltsegeket a 2.2(i) pont rendelkez6sei szerint.

Amennyiben On a sziiks6ges igazoliisokat nem tudja csatolni, [gy a feltetelezett
Arfolyamnyeres6g az Ajdnlat 2.2(i) pontj5ban meghatiirozott m6don keriil megiillapiuisra.
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Amennyiben jelen aj6nlat V. szr{mri mell€klete nem 6rkezik meg az Ajri,nlat Zix6mpj ig a
lrbonyolit6khoz, irgy a kifizet6 (azaz a Lebonyolit6k) az Ajrinlati Ar kifizet6s6b6l sz rmaz6
j6,vedelmet ellen6rzdtt t6kepiaci iiryletb6l szirmaz6 jdvedelemk6nt veszi figyelembe.

6. Az Aj{nlati Ar megfizet6s6nek m6dja

K6{iik, adja meg zzon bankszamla vagy iigyf6lsz6mla adatait, amelyre az Aj6nlati Ar
megfizet6s6t k6ri. A Ters-Lebonyolit6 eset6n az Ajrinlati ,4r minden esetben a R6szv6nyes
Tars-Lebonyolit6nel vezetett iigyf6lsziml6jrin keriil j6v6inisra (kiv6ve TBSZ 6s NYESZ
eset6n).

Amennyiben a R6szv6nyes az Elfogad6 Nllatkozatban nem jel6lt meg iigyf6l- vagy
bankszimldt, riry az Ajrinlati Ar a R6szv6nyes szimiira nyitott iigyf6lszi.Lrnlen tOrt6no
j6viinissal keriil kifizet6sre a R6szv6ny-iitruhria:isi SzerzSd6s l6trej0tt6t k0vet6 0t
munkanapon beliil.

NyESZ vagy TBSZ sz'mla esa'n a transzfert indit6, V. szimri mell6kletet kitdlt5 b€fektet6si
szolgAltat6 6ltal megadott p6nzszeml6ra t6rtenik a jdvedelem utaliisa.

,1 Al6irris

Az AjAnlat 6rv6nyes elfoga&isihoz k€{iik, felt6tleniil i{a al6 az Elfogad6 Nyilatkozatot.

Amennyiben a Lebonyolit6n6l nem termeszetes szem6lyk6nt vagy ennek k6pviselet6ben irja
alii a dokumentumot, k6rjiik, adja meg nev6t 6s hivatali beosztisit is, illetve mell6kelje a
k6pviselt szervezet jogkdpessdg6t, valamint a k6pvisel<i(k) k6pviseleti jogrit igazol6 okiratot
(45 napnril nem r6gebbi c6gkivonatot) 6s a kipvisel<i(k) akiinisi cimp6ldrinyrit.

K6{iik, jel6lje meg X-szel, hogy szem6lyesen vagy meghatalmazott ritjin jir el.

Amennyiben meghatalmazottk6nt j6r el, k6{iik, adja meg a III. sz6mri mell6kletben foglalt
ajenlott MeghatalmazSs sz<ivegben k6rt azonosit6 adatait. A k6zokiratba vagy teljes bizonyit6
erejii mag6nokiratba foglalt Meghatalmazist az Elfogad6 Nyilatkozathoz csatolni kell.

8. Mell6kletek

K6rjiik, jeldlje meg X-szel, hogy mely mell6kleteket csatolja az Elfogad6 Nyilatkozathoz!

K6rjiik" ellen6rizze m6g egrszer, hogy az Elfogad6 Nyilatkozat valamennyi Ont 6rint6
rovata kitiilt6sre keriitrt-e 6s az X-jellel megieliilt mell6kleteket hi:flnytalanul csatoltr. Az
Elfogad6 Nyilatkozatnak 6s a sziiks6ges mell6kleteknek legk6s6bb az Ajinlati Id6lartam
Zirt6napj{n l5:00 6r{ig kell az Elfogad6 Helyek valamelyik6re meg6rkeznie.

Az Aj6nlat elfogadisa akkor tekintend6 6rv6nyesnek, ha

a) az Elfogad6 Nyilatkozatban megiel6lt darabszimri - az Ajrlnlat 2.2.(0 (vi)
bekezd6s6ben jelzett esetleges elt6r6sre is figyelemmel - R6szv6ny az Ajrinlati
Id6tartamon beliil t6nylegesen j6viirisra keriilt a Lebonyolitri KELER-n6I
vezetett 0006/000145 vagy a Tirs-Lebonyolit6 0042/000145 szrimri ,,Ajrlnlat
2015" megnevez6sii 6 rt6kpapirsz.rimlij rin, tovrflbbi

b) a R6szv6nyes az I. sz{m{ mell6kletk6nt csatolt Elfogad6 Nyilatkozat k6t eredeti,
alflirt p6ldriny{t, az Elfogad6 Nyilatkozat 6s a Kitiilt6si 0tmutat6 alapjfn
sziiks6g szerint csatoland6 mell6kletekkel egyiitt eljuttatja a Lebonyolit6khoz
legk6s6bb a Zhdnapon 15:00 6r6ig.

Amennyiben az Aj6nlati Id6tartam Zfr6napifln kiz:ir6lag a R6szv6nyek, vag kizir6lag
az Elfogad6 Nyilatkozat {ll(nak) rendelkez6sre I vilasztott Elfogad6 Helyen, rigy az
Aj rinlat elfogadisa 6rv6n1telen.
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UVA. SZAM{] MELLfKLET

MrcHlur"u.lzAs MINTA (UNTCREDTT BANK, MINT LEBoNyoLiT6)

Alulirott

N6v/C6gn6v:

lakcim,/sz6khelv:

anyja neve:

ad6azonosit6 jele:

szem. ig. sz.lc€gtregyzikszim vagy ad6szim:

ezennel meghatalmazom

Ndv/C6gn6v:

lakcim./sz6khelv:

anyja neve:

Kelt:

szem. ig. sz.lc|gtregyz€kszAm vagy ad6sz6m:

hogy a MOL Magyar Olaj- 6s Gdzipari NyilvriLnosan Miik<id5 R6szv6ny,t iLrsasig (a
tovribbiakban: ,,,{jrinlattev6"l riltal a Tiszai Vegri Kombinit Nyilvrinosan Miik0d5
R6szv6nyrirsasrig (a tov6bbiakban: ,.Trirsasig") r6szv6nyeire tett nyilvinos v6teli ajrinlattal
kapcsolatban meghatalmazottk6nt a k6pviseletemben teljes jogkdrben etjri(on (igy kiilcin<isen
helyettem 6s nevemben elfogadja az Ajinlatot, al6i4a az Elfogad6 Nyilatkozatot, 6s minden,
az Ajinlat elszimol6siig sziiks6gess6 v6l6 mris jognyilatkozatot megtegyen), 6s engem az
Ajrinlattev6vel, a Trirsasiggal 6s az Elfogad6 Nyilatkozatot befogad6 lebonyolit6val szemben
k6pviseljen.

2015.

Meghatalmaz6

Aliir6 szemily neve (nyomtatott bet{ikkel):

TisAs6ge:

A fenti meghatalmaziist elfogadom:

Meghatalmazott

Al6ir6 szem6ly neve (nyomtatott betfikkel):

Tiszts6ge:

Al6inis:
N6v:
Cim:

ALiiras
N6v:
Cim:

I . Tan[ 2. Tan[
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IIUB. SZ(MU MELLEKLET

MEGHATALMAZAS MrNrA (f,eulro& MrNr TARs-LEBoNyoLiT6)

Alulirott

N6v/C6gn6v:

lakcim/sz6khely:

anyja neve:

ad6azonosit6 jele:

szem. ig. sz.lcdgtregyz0kszim vagy ad6sz6m:

ezennel meghatalmaz om

N6v/C6gn6v:

lakcim-/sz6khelv:

anyja neve:

szem. ig. sz./c€.gegyz€kszim vagy ad6sz6m:

hogy a MOL Magyar Olaj- 6s Gizipari Nyilv6nosan M[k0d6 R6szv6n],r6rsasig (a
toviibbiakban: ,,Aj{nlaftev6") riltal a Tiszai Vegyi Kombinrit Nyilvrinosan Miik6d6
R6szv6ny6rsasrig (a tovribbiakban: ,,Tr[rsasig") rdszv6nyeire tett nyilviinos v6teli ajenlattal
kapcsolatban meghatalmazottk6nt a kdpviseletemben teljes jogkdrben eljerjon (igy kiikindsen
helyettem 6s nevemben elfogadja a nyilv6nos ajAnlatot, al6i4a az Elfogad6 Nyilatkozatot,
sziiks6g eset6n a nyilvfuros v6teli ajiinlathoz kapcsol6d6 nyilatkozatokat a befogad6
lebonyolit6nil megtegye, kizAr6lag az Elfogad6 Nyilatkozat alkalmaz6sfval rendelkezzen a
felajrinlott sz.imri R6szv6ny Nyilatkozatot befogad6 lebonyolit6nil vezetett penz- 6s
iigyf6lsziml6mon j6viirt ellen6rt6k6r<il, 6s minden, az Ajirnlat elszimokisriig sztks6gess6
vril6 m6s jognyitatkozatot megleryen), 6s engem az Ajiinlattev6vel, a TSrsasiiggal 6s az
Elfogad6 Nyilatkozatot befogad6 lebonyolit6val szemben k6pviseljen. Jelen meghatalmaz6s
az aldinls napjrit6l 90 napig 6rv6nyes.

2015.

Meghatalmaz6

Al6ir6 szem6ly neve (nyomtatott betiikkel):

Tisas6ge:

A fenti meghatalmazast elfogadom:

Meghatalmazott

Aliir6 szem6ly neve (nyomtatott bettlkel):
Tiszts6ge:

,416iras

N6v:
Cim:

Al6ir6s:
N6v:
Cim:

1. Tan[ 2. Tan[
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Iv. SziMT MELLEKLET

ELFoGAD6 HELYEK LISTAJA

Lebonyolit6:

Unicredit Brnk Hungary Zrt. ellbbi cfmen talilhat6 fi6kjei:

I191 Budapes! UU6i itl 201. (EuroPark )
1054 Budapest, Alkotm6ny u. 4.

I 1 23 Budapest, Alkot is u. 50. (Alkotris Poinr)

3530 Miskolc, Hunyadi rit 3.

6000 Kecskem6t, Kisfaludy u. 8.

7621 P€cs, RAk6czi tt t 7. (F6szek AruhAz)

9021 Gy6r, Arped [t 45.

8000 Sz6kesfeh€rvrir, Budai [t I .

Tirs-Lebonyolit6:

EQUILOR Befektet6si Zrt.

1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., III. emelet (Sz6pv6lgyi Irodapark)

J-t



V. SZ(MTI MELLfKLET

NYILATKOZAT

A Tiszai Veryi Kombinit Nyilvrinosan Miik6d6 R6szv6nltrirsasig Nyitvinos ajinlatt6tel
keret6ben trenszferilt 6rt6kpapirok nyilvrlntartisrfir6l 6s bekeril6si adatain6l

Alulirott .......... mint let6tkezel6 (n6v) nyilatkozom, hogy a
mai napon a

- Lebonyolit6 KELER-n6I vezetett 0006/0fi)145 szimt ,"Ajrinlat 2015" megnevez6sii
6rt6kpapirs/ml6jr{r3

- Tiirs-Lebonyolit6 KELER-n6I vezetett 0042i000145 szimri ,,Ajrinlat 2015"
me gnevez6sii 6rt6kpapirszriml6j :ira

(me gfe le 16 rd sz a I d htuand6)

rittranszfenilt ....... darab .... TVK reszv6ny nyilvrintartrisi
6s bekeriil6si adatai a kdvetkez6k:

Ugyf6l neve:
Sziilet6si n6v:
Sziilet6si
Lakcim:
Szem6lyi azonosit6 okminy sz6ma:
Ad6azonosit6 jeVAd6sz6m: .....

Ert6kpapir darabs zim: .......
SziLmla tipus:
Szerz6si d6tum:
Sze.zfsi ir:
Jrirul6kos k6lts6gek: ........................

En6kpapir darabszAm: ...................
Szimla tipus:
Szerz6si d6tum:
Szerz6si 6r:
Jri.rul6kos kdlts6gek : ........................

Ert6kpapir darabsz6m: ...................
Szin a tipus:
Szerz6si d6tum:
Szerz6si 6r:
J:irul6kos ktilts6gek:

Ert6kpapir darabszilm'. ...................
Sz.imla tipus:
Szerz6si d6tum:
Szerz6si ilr:
J6rul6kos ktilts6gek:

hely, id5:



Az NyESz-R 6s TBSZ szimlir6l inditott 6rt6kpapirok ellen6rt6k6t k6rjiik, a megfelel<i tipusit
p6nzszimliira visszautalni sziveskedjenek:
NyESZ-R:
TBSZ 20IO:
TBSZ 2OI I:
TBSZ2OI2:
TBSZ 2OI3:
TBSZ2OI4:
TBSZ 2OI5:

Szolgiltat6 neve:

Szolgiiltat6 cdgszerii al6ir6sa:

Jelen nyilatkozatol a transzGn indir6 befektetesi szolgAitar6, befektetdsi vallalkozrs vagy letdtkezel6 tdltheti ki It
irhatja al6. Kirjuk a nyilatkozatot a $anszfer indita$ir kdvet6en haladdktalanul faxoljd* cl a Lebonyolir6 +36-l-
301-1302 vagy a T&s-t bonyolit6 0G1430-3981 faxsz6mdr4 audl f0gg6en, hogy a lrbonyolir6 vagy a Tiirs-
trbonyolit6 KELER sz^imlej6ra t6rtent a ranszf6.


