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Tisztelt Részvényesek, 

Az AAA Auto Group N.V. (székhely: Hollandia, Amszterdam; bejegyzett cím: Csehország, 
Dopraváků 723, 184 00 Prága 8.; nyilvántartja az Amszterdami Kereskedelmi Kamara a 341 99 203 
számon) (a "Társaság") ezennel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a "Tpt.") 63. § (4) 
bekezdése által meghatározott törvényi követelményeknek megfelelően és az ott meghatározott 
törvényi határidőn belül a következőkről (a "Társasági Nyilatkozat") tájékoztatja Önöket. 

1. A rendkívüli közgyűlés határozatai  

Rendkívüli közgyűlés (a "Rendkívüli Közgyűlés") megtartására került sor 2013. március 29-
én, közép-európai idő szerint délelőtt 9:30-kor Hollandiában, a Luchthaven Schiphol, 
Exchange Avenue, Conference Hall Staeten I & II, Evert v/d Beekstraat 202, 1118 CP 
Schiphol cím alatt. A Társaság részvényesei az alábbi határozatokat fogadták el: 

(i) határozat a Társaság egyenként 0,10 euró névértékű, NL0006033375 ISIN 
azonosítójú és 67.757.875 darab névre szóló törzsrészvényének a Burza 
cenných papírů Praha, a.s. által szervezett Elsődleges Piacról (a "PSE") 
történő kivezetéséről; 

(ii) határozat a Társaság egyenként 0,10 euró névértékű, NL0006033375 ISIN 
azonosítójú és 67.757.875 darab névre szóló törzsrészvényének a Budapesti 
Értéktőzsdéről (a "BÉT") történő kivezetéséről; 

(iii) határozat a Társaság Igazgatóságának arra történő felhatalmazásáról, hogy a 
Társaság lefolytasson minden olyan eljárást, amely bármely ország joga 
szerint szükséges vagy kötelező a fenti (i) és (ii) pontokban foglalt döntések 
végrehajtásához, ideértve a Társaság részvényeseinek azon magyar jog 
szerinti jogosultságának gyakorlásával kapcsolatos eljárást, amely alapján a 
részvényesek kérhetik a részvényeik Társaság általi megvásárlását, ideértve 
továbbá bármely részvény megszerzésére vonatkozó és a Társaság 
részvényeseinek egyenlő bánásmódját biztosító önkéntes javaslatot is; és 

(iv) határozat a Társaság Igazgatóságának arra történő felhatalmazásáról, hogy a 
Társaság alaptőkéjének 26%-át meg nem haladó társasági részesedését 
megvásárolja 0,10 euró és 4,00 euró közötti részvényenkénti áron. 

A jelen Társasági Nyilatkozatot közzétettük többek között a Társaság hivatalos honlapján 
(http://www.aaaauto.nl), a BÉT és a PSE hivatalos honlapján, a http://www.akcie.cz 
weboldalon, valamint a Világgazdaság című, Magyarországon országos terjesztésű 
napilapban, továbbá a Keler Zrt., azaz a magyar központi elszámolóház és értéktár (a "Keler 
Zrt.") által nyilvántartott részvényeseket közvetlenül értesítettük a hivatalos iratok 
kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint (ajánlott, tértivevényes levél formájában). A Tpt. 
63. § (4) bekezdése alapján a Társasági Nyilatkozat tartalmazza a Tpt. 63. § (3) bekezdésének 
a) - b) pontjában meghatározott elemeket. 

2. A kivezetendő Részvények adatai 

A kivezetendő részvények adatai a következőek: a Társaság egyenként 0,10 euró névértékű, 
NL0006033375 ISIN azonosítójú, a BÉT-en és a PSE-n jegyzett 67.757.875 darab névre szóló 
törzsrészvénye, amely a BÉT-en "B" kategóriába tartozik, illetőleg a BÉT-en "AAA" ticker és 
a PSE-n "AAA" ticker megjelölésű (a "Részvények"). 
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A kivezetés tervezett dátuma: 2013. július 4., mind a PSE, mind a BÉT tekintetében. 

3. A Tpt. 63. § (7) bekezdése szerinti eljárás 

A Tpt. 63. § (7) bekezdése oly módon rendelkezik, hogy "[a] kivezetésről szóló döntés 
közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő határidőn belül a közgyűlési döntést támogatók 
kivételével, a társaság azon részvényese kérheti, hogy a társaság a részvényét vegye meg tőle, 
akinek az adott részvényét a kivezetés közvetlenül érinti. Az eladási ajánlat nem vonható 
vissza." 

A Társaság ezen túlmenően kész elfogadni azon részvényesek részvényeik megvásárlására 
irányuló kérelmét is, akik támogatták a Rendkívüli Közgyűlésnek a Részvények BÉT-ről 
történő kivezetéséről rendelkező határozatát. 

A fentiek alapján a Társaság ezennel értesíti Önöket, hogy bármely részvényes - ideértve azon 
részvényeseket is, akik támogatták a Rendkívüli Közgyűlésnek a Részvényeknek a BÉT-ről 
történő kivezetéséről rendelkező határozatát - (a "Részvényes"), 2013. április 8-án (ezen 
napot is beleszámítva) kezdődő és 2013. június 7-én (ezen napot is beleszámítva) végződő 
hatvan (60) naptári napos jogvesztő határidőn belül (a "Kérelmezési Időszak") a jelen 
Társasági Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kérheti, hogy a Társaság vásárolja meg a 
Részvényeit a Forint Vételáron (ahogy az a jelen Társasági Nyilatkozat 4. pontjában 
meghatározásra kerül) a Tpt. 63. § (7) bekezdésének megfelelően. A Tpt. 63. § (7) bekezdése 
szerint a Részvényes nem vonhatja vissza a Részvényé(ei)nek Társaság általi megvásárlására 
irányuló kérelmét (a "Kérelem").  

3.1 Azon Részvényes, akinek a Keler Zrt. által nyilvántartott Részvényeit olyan befektetési 
szolgáltató vagy hitelintézet tartja nyilván, amely a befektetési vállalkozásokról és az 
árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 
2007. évi CXXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában, illetőleg az 5. § (2) 
bekezdésének a) pontjában megjelölt szolgáltatásoknak Magyarország területén történő 
nyújtására vonatkozóan engedéllyel rendelkezik (a "Magyar Befektetési Szolgáltató"), az 
alábbiak szerint jogosult kérni Részvényeinek a Társaság általi megvásárlását a Tpt. 63. § (7) 
bekezdése szerint.  

Azon Részvényes, akinek a Keler Zrt. által nyilvántartott Részvényeit Magyar Befektetési 
Szolgáltató tartja nyilván az alábbiak szerint köteles eljárni annak érdekében, hogy érvényes 
Kérelmet nyújtson be a Társaság részére, amelyben kéri a Társaságtól Részvényeinek a Tpt. 
63. § (7) bekezdése szerinti Társaság általi megvásárlását: 

(i) a Részvényes köteles megfelelően kitölteni, és megfelelően aláírni a jelen 
Társasági Nyilatkozathoz mellékelt nyilatkozatot (a "Részvényesi Nyilatkozat"); 
és 

(ii) a Részvényes köteles visszavonhatatlanul kérelmezni a Magyar Befektetési 
Szolgáltatójától, hogy 

(a) zárolja az adott Részvényeket a Magyar Befektetési Szolgáltató által 
vezetett értékpapír-számláján a Kérelmezési Időszak végéig; és 

(b) transzferálja át (az alábbiakban meghatározott) Hatálybalépés Napján 
legkésőbb közép-európai idő szerint 16:00 óráig az adott Részvényeket az 
UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., 
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041348 és adószám: 10325737-4-44) (az 
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"UniCredit HU") által vezetett, a jelen ügylet céljára szolgáló AAA 
kivezetés elnevezésű és 0006/000142 számú Keler értékpapír-számlára (az 
"UniCredit Számla"); és 

(c) megfelelően írja alá a Részvényesi Nyilatkozatot; és  

(iii) a Részvényes köteles visszavonhatatlanul kérelmezni a Magyar Befektetési 
Szolgáltatójától, hogy az általa megfelelően kitöltött és aláírt, illetőleg a 
Magyar Befektetés Szolgáltató által megfelelően aláírt Részvényesi 
Nyilatkozatot legkésőbb (az alábbiakban meghatározott) Hatálybalépés 
Napján közép-európai idő szerint 16:00 óráig faxon juttassa el az UniCredit 
HU részére (címzett: UniCredit Értékpapír Elszámolás, fax szám: +36 1 301 
1302). 

A jelen Társasági Nyilatkozat 3.1 pontjában meghatározott eljárás az UniCredit HU 
ügyfelei számára is irányadó. 

3.2 Azon Részvényes, akinek a Részvényeit nem Magyar Befektetési Szolgáltató tartja 
nyilván, annak érdekében, hogy a Tpt. 63. § (7) bekezdése szerinti kérelmet nyújtson be 
a Társaság részére, köteles értékpapír-számlát nyitni egy Magyar Befektetési 
Szolgáltatónál, és a Részvényeket áttranszferálni ezen Magyar Befektetési Szolgáltató 
által vezetett értékpapír-számlára, majd azt követően a jelen Társasági Nyilatkozat 3.1 
pontjában foglaltak alapján köteles eljárni. 

A Kérelem érvénytelennek minősül, amennyiben a Részvényesi Nyilatkozat nem felel meg a 
jelen Társasági Nyilatkozatban és/vagy a Részvényesi Nyilatkozatban foglaltaknak. 

A Kérelem csak akkor minősül érvényesnek és hatályosnak, ha legkésőbb a Hatálybalépés 
Napján (ahogy az alábbiakban meghatározásra kerül) közép-európai idő szerint 16:00 óráig 
(i) a megfelelően kitöltött és a Részvényes és a Magyar Befektetési Szolgáltató által is 
megfelelően aláírt Részvényesi Nyilatkozatot az UniCredit HU ténylegesen kézhez veszi a 
jelen Társasági Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, és (ii) a Kérelemben megjelölt 
számú Részvény(ek) ténylegesen áttranszferálásra került(ek) az UniCredit Számlára. 
Szükséges lehet, hogy az adott Részvényes megfelelő időben megadja a szükséges 
utasításokat a Magyar Befektetési Szolgáltatójának, annak érdekében hogy a Magyar 
Befektetési Szolgáltatója határidőben megtehesse szükséges lépéseket a jelen Társasági 
Nyilatkozatban meghatározottak szerint. Bármely cselekmény elvégzésével vagy utasítás 
megadásával, fax útján történő kézbesítéssel vagy a Részvény(ek) áttranszferálásával 
kapcsolatos bármely késedelem kockázatát a Részvényes viseli. 

A Tpt. 63/A. § (6) bekezdése alapján a Részvény(ek)re vonatkozó, a Társaság és az érvényes 
Kérelmet benyújtó Részvényes közötti részvény-átruházási szerződés a Kérelmezési Időszak 
utolsó naptári napján, azaz 2013. június 7-én (a "Hatálybalépés Napja") jön létre, illetőleg 
lép hatályba. 

Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét arra, hogy a részvény-átruházási szerződést a 
Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt mennyiségű Részvény(ek) tekintetében kell 
megkötöttnek tekinteni. Amennyiben a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt Részvény(ek) 
mennyisége nagyobb, mint az áttranszferálásra került Részvény(ek) száma, akkor a részvény-
átruházási szerződést a ténylegesen áttranszferált Részvény(ek) tekintetében kell 
megkötöttnek tekinteni. 
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Amennyiben bármely Részvényes érvénytelen Kérelmet nyújt be a Társaság részére, és ezen 
Részvényes Részvénye(i) áttranszferálásra került(ek) az UniCredit Számlára, akkor az 
UniCredit HU köteles visszatranszferálni ezen Részvény(ek)t az adott Részvényes részére a 
Hatálybalépés Napját követő tíz (10) munkanapon belül. 

Az UniCredit HU részére a magyartól vagy angoltól eltérő nyelven benyújtott Részvényesi 
Nyilatkozatot vagy bármely más egyéb dokumentumokat hiteles magyar fordítással kell 
ellátni. 

4. A Vételár 

A Részvény(ek) Forint Vételára (ahogy lent meghatározásra kerül) a Tpt. 63/A. § szakasza 
szerint került kiszámolásra, és a Tpt. 63/A. § (1) bekezdésének a) pontja és a (3) bekezdése 
alapján került meghatározásra, és magában foglal egy bizonyos mértékű prémiumot, a 
Rendkívüli Közgyűlést megelőző száznyolcvan nap forgalommal súlyozott, a Részvények 
PSE-n jegyzett átlagárán felül.  

A jelen Társasági Nyilatkozat 3. pontjában foglaltak alapján a Társaság által a Tpt. 63. § (7) 
bekezdése szerint megvásárolandó Részény(ek) vételára Részvényenként 275,17 magyar 
forint (HUF) (a "Forint Vételár"). A Forint Vételár magyar forintban (HUF) kerül kifizetésre 
és a legközelebbi egész számra kerül kerekítésre.  

A Centrální depozitář cenných papírů, a.s. által nyilvántartott Részvény(ek) vételára 23,30 
cseh korona (CZK) Részvényenként (a "Cseh Korona Vételár"). A Cseh Korona Vételár 
cseh koronában kerül kifizetésre. 

A Cseh Korona Vételár meghatározásához használt átváltási árfolyam a Magyar Nemzeti 
Bank hivatalos, a Rendkívüli Közgyűlés napján, azaz 2013. március 29-én közzétett 
HUF/CZK átváltási árfolyama volt. 

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a Forint Vételár kifizetése kizárólag arra a bank - vagy 
ügyfélszámlára történhet, amelyet azon Magyar Befektetési Szolgáltató vezet, ahonnan a 
Részvény(ek) az UniCredit Számlára átutalásra kerültek.  

A Társaság tájékoztatja Önöket, hogy a Társaság a kifizetéseket a Hatálybalépés Napját 
követő tíz (10) magyarországi munkanapon belül teljesíti azon Részvényesek részére, akik 
Részvényeiknek a Társaság általi megvásárlására vonatkozóan a Tpt. 63. § (7) alapján 
érvényes Kérelmet nyújtottak be a Társaság részére. A Tpt. 63/A. § (7) bekezdése alapján, 
amennyiben a Forint Vételár kifizetése ezen időpontot követően történik meg, a Társaság 
késedelmi kamat megfizetésére köteles. 

5. További lehetőségek a Részvény(ek) értékesítésére 

(a) Tőzsdei Kereskedés 

A Részvényeseknek a jelen Társasági Nyilatkozat 1. pontjában hivatkozott Rendkívüli 
Közgyűlésen hozott határozatokkal kapcsolatos egyenlő bánásmódban részesítésének 
biztosítása érdekében, a Kérelmeknek a jelen Társasági Nyilatkozat 3. és 4. pontja szerinti 
magyarországi elfogadása mellett a Társaság Részvényesei részére lehetővé kell tenni, hogy a 
Részvényeiket a PSE-én és a BÉT-en a rendes tőzsdei kereskedés során kötött ügyletek útján 
értékesíthessék az utolsó kereskedési napig a BÉT-en (amely előreláthatólag 2013. június 28.) 
és a PSE-n (amely előreláthatólag 2013. július 3.). A Társaság minden tőle telhetőt meg kíván 
tenni annak érdekében, hogy UniCredit Bank Czech Republic a.s. (az "UniCredit CZ") útján 
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egy állandó vételi megbízást tegyen a PSE-n egy olyan maximális, cseh koronában (CZK) 
meghatározott vételárért, amely megegyezik a Cseh Korona Vételárral, és az UniCredit HU 
útján egy állandó vételi megbízást tegyen a BÉT-en egy olyan maximális, magyar forintban 
(HUF) meghatározott vételárért, amely megegyezik a Forint Vételárral. 

(b) Részvényvásárlás a PSE-n 

A Kérelmeknek a jelen Társasági Nyilatkozat 3. és 4. pontja szerinti magyarországi 
elfogadása és rendes tőzsdei kereskedés során kötött ügyletek mellett a Társaság a Centrální 
depozitář cenných papírů, a.s. által nyilvántartott Részvény(eke)t fog vásárolni tőzsdén kívüli 
ügyletek (OTC) formájában Csehországban (a "PSE Részvényvásárlás"). 

A Társaság e célból kijelölte az UniCredit CZ-t arra, hogy ezen ügyletek lebonyolítása 
érdekében Csehországban eljárjon a Társaság képviseletében. A Társaság minden 
Részvényese jogosult a 2013. április 8-tól (beleértve ezen napot is) az utolsó kereskedési 
napig a PSE-n (előreláthatólag 2013. július 3.)(beleértve ezen napot is) terjedő időszak során 
felajánlani a Részvényé(ei)t a Társaság részére az UniCredit CZ-n keresztül. 

A Részvényes által a Társaság részére címzett Részvény(ek)re vonatkozó bármely ajánlatot az 
UniCredit CZ részére kell benyújtani, a PSE-n kereskedési jogosultsággal rendelkező és az 
adott részvényes képviseletében eljáró befektetési szolgáltatón keresztül.  

A vételár a PSE Részvényvásárlás vonatkozásában a Cseh Korona Vételár. A Cseh Korona 
Vételár cseh koronában (CZK) kerül kifizetésre valamennyi alkalmazandó adó, illeték és 
egyéb kötelezettségek levonása után. A Cseh Korona Vételár változatlan marad a 
Hatálybalépés Napjáig. 

6. Magyar Adózási kérdések 

Az alábbi összefoglaló a részvények Társasági Nyilatkozat szerinti értékesítésével 
kapcsolatban a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények általános jellegű 
ismertetése és nem tekinthető az összes olyan adózási szabály átfogó leírásának, amelynek 
jelentősége lehet a Társasági Nyilatkozat Részvényes részéről történő elfogadása kapcsán. 
 
Az alábbi összefoglaló a jelen Társasági Nyilatkozat napján hatályos magyar adójogi 
szabályok alapján készült. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok megváltoznak (akár 
visszaható hatállyal), akkor a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények az 
alábbiaktól eltérően alakulhatnak. A Társaság vételi ajánlatának elfogadásával kapcsolatos 
adójogi következmények az esetlegesen alkalmazandó kettős adózás elkerüléséről szóló 
egyezmények rendelkezései és a Részvényes egyedi körülményei szerint az alábbiaktól 
szintén eltérően alakulhatnak. 
 
Az alábbi összefoglaló nem helyettesítheti a szakértő által nyújtott tanácsadást. A Társasági 
Nyilatkozatot elfogadó Részvényes döntése és felelőssége, hogy kér-e személyre szóló 
pénzügyi, jogi és adótanácsot. 
 
(A) A Részvényes magyar adóügyi illetőségű magánszemély 
 
A magyar személyi jövedelemadó következmények a magánszemély által megszerzett 
jövedelem típusától függően eltérően alakulhatnak. A Részvényekből származó jövedelem 
általában lehet: 
 
(1) ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem; 



 
[Nem hivatalos magyar fordítás. A Társasági Nyilatkozat és a Részvényesi Nyilatkozat angol és 
magyar verziója közötti bármely eltérés esetében az angol verzió az irányadó.] 
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(2) árfolyamnyereségből származó jövedelem; 
(3) tartós befektetésből származó jövedelem; vagy 
(4) nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem. 
 
A Társaság vételi ajánlatával kapcsolatban a magyar adóügyi illetőségű magánszemély 
Részvényesnél felmerülő adókötelezettségeket várhatóan az ellenőrzött tőkepiaci ügylet 
szabályai szerint kell megállapítani, azonban amennyiben a Részvényes a tulajdonában lévő 
Részvényeket különböző jogcímeken szerezte, elképzelhető, hogy a Részvények eladásából 
származó jövedelemre eltérő személyi jövedelemadó szabályokat kell alkalmazni.  
 
Amennyiben a Részvényesi Nyilatkozatban  meghatározott módon és időben – belföldi 
illetőségű természetes személy esetén – nem érkezik az UniCredit HU-hoz a Részvények 
transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított igazolás a Részvények 
megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan 
felmerült járulékos költségekről, NyESz vagy TBSZ státuszáról, úgy a Forgalmazó a Forint 
Vételár kifizetéséből származó jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó 
jövedelemként veszi figyelembe, kivéve ha erre vonatkozóan a Részvényes ellenétes állítással 
él a Részvényesi Nyilatkozatban és ahhoz csatolja az ezt igazoló dokumentumokat. 
 
(1) Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem 
 
Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség ellenőrzött tőkepiaci ügyletből 
származó jövedelemként adóköteles, akkor azt 16% mértékű személyi jövedelemadó terheli. 
 
A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Részvények megszerzésére fordított 
érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az 
ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó nyereséget – meghatározott korlátozásokkal – 
csökkenthetik a más ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből származó veszteségek. 
 
Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet nem terheli egészségügyi 
hozzájárulás. A Forint Vételárból sem személyi jövedelemadó-előleg, sem egészségügyi 
hozzájárulás nem kerül levonásra, ha az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó 
jövedelemként adóköteles. 
 
(2) Árfolyamnyereségből származó jövedelem 
 
Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség árfolyamnyereségből származó 
jövedelemként adóköteles, akkor azt 16% mértékű személyi jövedelemadó terheli. 
 
A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Részvények megszerzésére fordított 
érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az 
árfolyamnyereségből származó jövedelem nem csökkenthető a más ügyleten elért 
árfolyamveszteséggel.  
 
A Forint Vételárból UniCredit HU köteles a személyi jövedelemadó-előleget levonni. 
Amennyiben UniCredit HU nem vonta le a személyi jövedelemadó-előleget, akkor a 
Részvényes által fizetendő személyi jövedelemadó-előleget UniCredit HU bejelentése alapján 
az adóhatóság határozattal állapítja meg. A Részvényesnek a végleges személyi jövedelemadó 
kötelezettségét az év végi adóbevallásában kell megállapítania. 
 
Belföldi személyek esetében az árfolyamnyereségből származó jövedelmet 14% mértékű 
egészségügyi hozzájárulás is terheli mindaddig, amíg a már megfizetett egészségbiztosítási 
járulék és egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri az Eho tv. 



 
[Nem hivatalos magyar fordítás. A Társasági Nyilatkozat és a Részvényesi Nyilatkozat angol és 
magyar verziója közötti bármely eltérés esetében az angol verzió az irányadó.] 
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szerinti hozzájárulás-fizetési felső határt. Az Eho tv. szerinti hozzájárulás-fizetési felső határ 
2013-ban 450.000 Ft. 
 
Az egészségügyi hozzájárulást UniCredit HU köteles levonni. Amennyiben UniCredit HU 
nem vonta le az egészségügyi hozzájárulást, akkor a Részvényes által fizetendő egészségügyi 
hozzájárulást UniCredit HU bejelentése alapján az adóhatóság határozattal állapítja meg. A 
Részvényesnek a végleges egészségügyi hozzájárulás kötelezettségét az év végi személyi 
jövedelemadó bevallásával egyidejűleg kell megállapítania.  
 
(3) Tartós befektetésből származó jövedelem 
 
Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség tartós befektetésből származó 
jövedelemként adóköteles, akkor a Forint Vételárból sem személyi jövedelemadó-előleg, sem 
egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra, ha az tartós befektetésből származó 
jövedelemként adóköteles. 
 
A Részvényesnek a TBSZ számla státuszát a számlát kezelő befektetési szolgáltatója által 
kiállított igazolással igazolnia kell. Igazolás hiányában a fenti adókedvezményeket nem lehet 
figyelembe venni. 

(4) Nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem 
 
Amennyiben a Részvények eladásából származó jövedelmet az Szja tv. előírásainak 
megfelelő nyugdíj-előtakarékossági számlán írják jóvá, akkor azt nem terheli sem személyi 
jövedelemadó, sem egészségügyi hozzájárulás. 
 
A Részvényesnek csak egy, az Szja tv. előírásainak megfelelő nyugdíj-előtakarékossági 
számlája lehet és annak megjelölése során a “NYESZ-R” megkülönböztető jelzést kell 
alkalmazni. A “NYESZ-R” megkülönböztető jelzésnek szerepelnie kell minden, a nyugdíj-
előtakarékossági számlával kapcsolatos dokumentumban, így a Részvényesi Nyilatkozaton is. 
 
A Részvényesnek a NYESZ-R számla státuszát a számlát kezelő befektetési szolgáltatója által 
kiállított igazolással igazolnia kell. Igazolás hiányában a fenti adókedvezményeket nem lehet 
figyelembe venni. 

 
(B) A Részvényes magyar adóügyi illetőségű, de nem magánszemély 
 
A Forint Vételárból sem adó (adóelőleg), sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra. 
A Részvények eladásából származó jövedelmet társasági adó terhelheti, a veszteség pedig a 
Számviteli Törvény és a Tao. Törvény rendelkezései szerint számolható el. 
 
Abban az esetben, ha a Részvényes hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, biztosító vagy 
befektetési vállalkozás, a Részvények értékesítése helyi iparűzési adó és innovációs járulék 
kötelezettséget is eredményezhet. 
 
(C) A Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű magánszemély 
 
Magyar adóügyi illetőséggel nem bíró személyeknek csak a belföldről származó jövedelmét 
terhelheti személyi jövedelemadó Magyarországon. A jövedelemszerzés helye ellenőrzött 
tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnél, árfolyamnyereségből származó jövedelemnél és 
tartós befektetésből származó jövedelemnél a magánszemély adóügyi illetősége szerinti 
állam. A Részvények eladásából származó jövedelem Magyarországon nem adóköteles, 



 
[Nem hivatalos magyar fordítás. A Társasági Nyilatkozat és a Részvényesi Nyilatkozat angol és 
magyar verziója közötti bármely eltérés esetében az angol verzió az irányadó.] 
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feltéve, hogy a Részvények eladása nem kapcsolódik a Részvényes magyarországi adójogi 
telephelyén keresztül megvalósuló gazdasági tevékenységéhez. 
 
A Forint Vételárból adó (adóelőleg) nem kerül levonásra, ha a Részvényes igazolja a külföldi 
adóügyi illetőségét egy olyan magyar nyelvre fordított hivatalos angol nyelvű adóügyi 
illetőség igazolással, melyet a megfelelő kompetenciával rendelkező adóhatóság adott ki az 
illető lakóhelye szerinti országban. Ha Részvényes nem igazolja adóügyi illetőségét a fenti 
dokumentummal , akkor magyar adóügyi illetőségűnek kell tekinteni. 
 
Az adóügyi illetőség igazolás magyar fordítását a Részvényesi Nyilatkozattal együtt kell 
elküldeni. Ha UniCredit HU nem kapott igazolást, a Részvényes magyar adóügyi illetőséggel 
bíró személynek minősül. 
 
(D) A Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű, és nem is magánszemély 
 

A Forint Vételár után Magyarországon nem keletkezik adókötelezettség, feltéve, hogy a 
Részvények eladása nem kapcsolódik a Részvényes magyarországi adójogi telephelyén 
keresztül megvalósuló gazdasági tevékenységéhez. 

7. Cseh Adózási kérdések 

Minden egyes Részvényes egyeztessen egy professzionális adótanácsadóval arról, hogy 
milyen adókövetkezménye van állampolgárságuk, lakóhelyük és adóilletőségük joga szerint 
annak, ha a PSE-n a tőzsdei kereskedés során vagy a PSE Részvényvásárlás keretében 
értékesítik Részvényüket. 

8. Időzítés 

Az alábbiakban a releváns dátumok kerülnek áttekintésre.  

Dátum  Esemény 
2013. április 8. A Részvények megvásárlásának kezdő időpontja a 

PSE-n olyan áron, amely nem haladja meg a Cseh 
Korona Vételárat (T+3 elszámolással). 

2013. április 8. A Részvények megvásárlásának kezdő időpontja 
OTC ügyletek formájában a PSE 
Részvényvásárlás keretében a Cseh Korona 
Vételáron (T+3 elszámolással). 

2013. április 8. A Részvények megvásárlásának kezdő időpontja a 
BÉT-en olyan áron, amely nem haladja meg a 
Forint Vételárat (T+3 elszámolással). 

2013. április 8. A Kérelmek Forint Vételáron történő 
elfogadásának kezdő időpontja azon 
Részvényesektől, akik a Tpt. 63. § (7) bekezdése 
szerinti jogukat gyakorolják. 

2013. június 7. A Kérelmek elfogadásának utolsó napja azon 
Részvényesektől, akik a Tpt. 63. § (7) bekezdése 
szerinti jogukat gyakorolják. 

2013. június 8-től 2013. június 21-ig Elszámolás és a Forint Vételár megfizetése a Tpt. 
63. § (7) bekezdése szerinti joggyakorolás kapcsán. 

2013. június 28. A Részvények megvásárlásának utolsó napja a 
BÉT-en olyan áron, amely nem haladja meg a 
Forint Vételárat (T+3 elszámolással). 



 
[Nem hivatalos magyar fordítás. A Társasági Nyilatkozat és a Részvényesi Nyilatkozat angol és 
magyar verziója közötti bármely eltérés esetében az angol verzió az irányadó.] 
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Dátum  Esemény 
2013. június 28. A Részvényekkel kapcsolatos utolsó tervezett 

kereskedési nap a BÉT- en. 
2013. július 3. A Részvények megvásárlásának utolsó napja a 

PSE-n olyan áron, amely nem haladja meg a Cseh 
Korona Vételárat (T+3 elszámolással). 

2013. július 3. A Részvények Cseh Korona Vételáron történő 
megvásárlásának utolsó napja OTC ügyletek 
formájában a PSE Részvényvásárlás keretében 
(T+3 elszámolással) 

2013. július 3. A Részvényekkel kapcsolatos utolsó kereskedési 
nap a PSE- en. 

2013. július 4. A Részvények tervezett kivezetési napja a BÉT-en. 
 

2013. július 4. A Részvények kivezetésre kerülnek a PSE-ről. 
 

További információkkal kapcsolatosan az alábbi személyek nyújtanak tájékoztatást: 

Az AAA Auto magyarországi kapcsolattartója: Dr. Csicsely Tamás, ügyvéd 

Telefon: +36709531809 

Az AAA Auto csehországi kapcsolattartója: Mgr. Lenka Zajíčková, ügyvéd (advokátka) 

Telefon: +420734394923 

Prága, 2013. április 8. 

 

Tisztelettel, 

                                                    

________________________ 

K. Topolová 
Ügyvezető Igazgatósági tag 

AAA Auto Group N.V. 

 

  



 
[Nem hivatalos magyar fordítás. A Társasági Nyilatkozat és a Részvényesi Nyilatkozat angol és 
magyar verziója közötti bármely eltérés esetében az angol verzió az irányadó.] 
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MELLÉKLET 

 

Részvényesi Nyilatkozat 

 

Ezen nyilatkozat (a "Részvényesi Nyilatkozat") alapján a Részvényes arra kéri az AAA Auto 
Group N.V.-t (székhely: Hollandia, Amszterdam; bejegyzett cím: Csehország, Dopraváků 
723, 184 00 Prága 8.; nyilvántartja az Amszterdami Kereskedelmi Kamara a 341 99 203 szám 
alatt) (a "Társaság"), hogy a Társaság vegye meg a Részvényes Részvényé(ei)t (ahogy lent 
meghatározásra kerül) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a "Tpt.") 63. § (7) 
bekezdése alapján a Társaság egyenként 0,10 euró névértékű, NL0006033375 ISIN 
azonosítójú és 67.757.875 darab névre szóló törzsrészvényének (a "Részvények") a Budapesti 
Értéktőzsdéről (a "BÉT") történő kivezetésével kapcsolatosan és többek között a Társaság 
hivatalos weboldalán (http://www.aaaauto.nl), a Világgazdaság napilapban, a BÉT és a PSE 
hivatalos honlapján, és a http://www.akcie.cz weboldalon közzétett 2013. április 8-i keltezésű 
társasági nyilatkozatban ("Társasági Nyilatkozat") foglaltak alapján. 

A Kérelem csak akkor minősül érvényesnek és hatályosnak, ha legkésőbb a Hatálybalépés 
Napján, azaz 2013. június 7-én közép-európai idő szerint 16:00 óráig (i) a megfelelően 
kitöltött és aláírt Részvényesi Nyilatkozatot az UniCredit HU ténylegesen kézhez veszi a 
jelen Társasági Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, és (ii) a Kérelemben megjelölt 
számú Részvény(ek) ténylegesen eltranszferálásra került(ek) az UniCredit Számlára. 
Szükséges lehet, hogy az adott Részvényes megfelelő időben előre elvégezze az előírt 
cselekményeket és megadja a szükséges utasításokat a Magyar Befektetési Szolgáltatójának, 
annak érdekében hogy a Magyar Befektetési Szolgáltatója határidőben megtehesse szükséges 
lépéseket a Társasági Nyilatkozatban meghatározottak szerint. Bármely cselekmény 
elvégzésével vagy utasítás megadásával, fax útján történő kézbesítéssel vagy a Részvény(ek) 
áttranszferálásával kapcsolatos bármely késedelem kockázatát a Részvényes viseli. 

A nagy kezdőbetűvel használt, de a jelen Részvényesi Nyilatkozatban nem definiált fogalmak 
a Társasági Nyilatkozatban meghatározott jelentéssel bírnak. 

1. SZEMÉLYES ADATOK 

Kérjük, jelölje meg, hogy Ön magánszemély-e vagy sem. Adózási szempontból Ön ennek megfelelően 
lesz kezelve. Kérjük továbbá, hogy tüntesse fel az azonosító adatait. Amennyiben nem tünteti fel az 
azonosító adatait, úgy a Részvényesi Nyilatkozat nem minősül megfelelően kitöltött Részvényesi 
Nyilatkozatnak, és ennek megfelelően a Kérelme is érvénytelennek minősül. 

Magánszemély vagyok. 

Név:_________________________________________________________________ 

Születési név:__________________________________________________________ 

Adóilletőség:__________________________________________________________ 



 
[Nem hivatalos magyar fordítás. A Társasági Nyilatkozat és a Részvényesi Nyilatkozat angol és 
magyar verziója közötti bármely eltérés esetében az angol verzió az irányadó.] 
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Állandó 
lakcím:_______________________________________________________________ 

Azonosító okmány típusa (személy igazolvány, útlevél, stb.):____________________ 

Azonosító okmány száma:_______________________________________________ 

Születési hely és idő:____________________________________________________ 

Anyja leánykori neve: __________________________________________________ 

Adóazonosító jel: ______________________________________________________ 

Nem vagyok magánszemély. 

Szervezet neve: ________________________________________________________ 

Székhely: ____________________________________________________________ 

Cégjegyzékszám: ______________________________________________________ 

1. Aláíró neve: ________________________________________________________ 

1. Aláíró tisztsége: _____________________________________________________ 

2. Aláíró neve: ________________________________________________________ 

2. Aláíró tisztsége:_____________________________________________________ 

Telefonszám: _________________________________________________________ 

2. A RÉSZVÉNY ADATAI 

A Részvény(ek) mennyisége, amely tekintetében a Részvényes kéri a Társaságot a 
Részvény(ek) megvásárlására a Tpt. 63. § (7) bekezdése alapján: 

számmal: __________ db; 
betűvel:____________________________________________________darab. 

A Részvény(ek):  

 - Tartós Befektetési Számlán (TBSZ);   

- Nyugdíj-előtakarékossági számlán (NyESZ);  

- Rendes értékpapír-számlán, amely ellenőrzött tőkepiaci ügyletből (ETÜ) származó 
bevételként adózik 

- Rendes értékpapír-számlán, amely árfolyamnyereségből származó bevételként adózik 

találhatóak.  



 
[Nem hivatalos magyar fordítás. A Társasági Nyilatkozat és a Részvényesi Nyilatkozat angol és 
magyar verziója közötti bármely eltérés esetében az angol verzió az irányadó.] 
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3. BANKSZÁMLA / ÜGYFÉLSZÁMLA ADATOK 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Forint Vételár kizárólag azon Magyar Befektetési 
Szolgáltatónál vezetett számlára utalható, amelynél Ön a Részvény(ek) Társaság általi 
megvásárlását a Tpt. 63. § (7) bekezdése alapján kezdeményezte. 

A Forint Vételár átutalását a Magyar Befektetési Szolgáltatóm által vezetett bank- vagy 
ügyfélszámlámra kérem. 

A Magyar Befektetési Szolgáltató neve:_____________________________ 

Számlaszám: - -                

4. ÉRTÉKPAPÍR-SZÁMLA ADATOK 

Kérjük, adja meg az értékpapír számlájának adatait annál a Magyar Befektetési 
Szolgáltatónak amelynél Ön a Részvény(ek) Társaság általi megvásárlását a Tpt. 63. § (7) 
bekezdése alapján kezdeményezte, és ahova a Részvény(ek) Társasági Nyilatkozat szerinti 
esetleges visszautalását kéri: 

Az értékpapír-számlavezető neve: _______________________________________________ 

Az értékpapír-számlavezető KELER számlaszáma: __________________________________ 

A Részvényes értékpapír-számlájának száma: ______________________________________ 

5. ALÁÍRÁSOK 

Aláírásommal ezennel megerősítem, hogy teljes tájékoztatást kaptam arra vonatkozóan, hogy a Tpt. 
63. § (7) bekezdése szerinti Kérelmem nem vonható vissza. 

Aláírásommal ezennel kifejezetten kijelentem, hogy a jelen Részvényesi Nyilatkozat 2. pontjában 
meghatározott Részvény(ek) per-, teher- és igénymentesek, illetve a felettük való rendelkezési jog 
nem korlátozott. 

Kérjük, jelölje meg, hogy saját nevében jár el, vagy pedig egy Részvényes meghatalmazottjaként, 
akinek a nevében a jelen Részvényesi Nyilatkozatot aláírja, és benyújtja. Amennyiben nem jelzi, hogy 
meghatalmazottként jár el vagy amennyiben azonosító adatait nem bocsátja rendelkezésre, úgy  
tekintjük, hogy a jelen Részvényesi Nyilatkozatot saját nevében tölti ki, és írja alá.  

Nem, nem vagyok meghatalmazott. A jelen Részvényesi Nyilatkozatot saját nevemben 
teszem és írom alá.  

Igen, meghatalmazott vagyok és a jelen Részvényesi Nyilatkozatot annak 1. pontjában 
megjelölt azonosító adatokkal rendelkező Részvényes nevében és helyett teszem és írom alá. 
A saját azonosító adataim az alábbiak: 

Név/cégnév:      _____________________________________ 

Lakcím/székhely:     _____________________________________ 

Anyja leánykori neve (magánszemély esetén):  _____________________________________ 



 
[Nem hivatalos magyar fordítás. A Társasági Nyilatkozat és a Részvényesi Nyilatkozat angol és 
magyar verziója közötti bármely eltérés esetében az angol verzió az irányadó.] 
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Azonosító okmány típusa (személyi igazolvány, útlevél stb.):  ________________________ 

Azonosító okmány száma:    _____________________________________ 

Adószám / Adóazonosító jel:   _____________________________________ 

A jelen Részvényesi Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja a Társasági Nyilatkozatban 
foglaltakat és hozzájárul ahhoz, hogy a Részvényesi Nyilatkozat és az abban foglalt személyes adatai 
az UniCredit HU részére továbbításra kerüljenek, és hogy azokat az UniCredit HU a Társaság részére 
továbbítsa azzal a céllal, hogy az UniCredit HU és a Társaság a Társasági Nyilatkozatban és az 
alkalmazandó jogszabályokban meghatározott kötelezettségeiket teljesíthessék. 

 

Kérjük írja alá a Részvényesi Nyilatkozatot az alábbiakban: 

 

Hely: város:__________________________, ország:____________________________ 

Kelt: év:  2013, hónap: _____, nap:_____. 

 

A Részvényes vagy a meghatalmazott aláírása: ________________________________ 

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűvel): _______________________________________ 

Cégnév (nem magánszemély esetén): __________________________________________ 

Aláíró tisztsége (nem magánszemély esetén): ____________________________________  

 

A MAGYAR BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ IGAZOLÁSA 

A Magyar Befektetési Szolgáltató a jelen Részvényesi Nyilatkozat aláírásával ezennel igazolja, hogy 

(i) a jelen Részvényesi Nyilatkozat 1. pontjában megjelölt azonosító adatokkal rendelkező 
Részvényes a mi, azaz a Magyar Befektetési Szolgáltató ügyfele, és ezen Részvényest mi, 
azaz a Magyar Befektetési Szolgáltató azonosítottuk az alkalmazandó jogszabályoknak 
megfelelően; és 

(ii) a jelen Részvényesi Nyilatkozat 2. pontjában megjelölt Részvény(ek) a jelen Részvényesi 
Nyilatkozat 1. pontjában megjelölt azonosító adatokkal rendelkező Részvényesnek a Magyar 
Befektetési Szolgáltató által vezetett értékpapír-számláján van(nak) nyilvántartva; és 

(iii) a jelen Részvényesi Nyilatkozat 1. pontjában megjelölt azonosító adatokkal rendelkező 
Részvényes visszavonhatatlan megbízása alapján a jelen Részvényesi Nyilatkozat 2. 
pontjában megjelölt Részvény(ek) zárolásra került(ek) a Részvényes értékpapír-számláján a 
Kérelmezési Időszak végéig; és 



 
[Nem hivatalos magyar fordítás. A Társasági Nyilatkozat és a Részvényesi Nyilatkozat angol és 
magyar verziója közötti bármely eltérés esetében az angol verzió az irányadó.] 
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(iv) a jelen Részvényesi Nyilatkozat 1. pontjában megjelölt azonosító adatokkal rendelkező 
Részvényes visszavonhatatlan megbízást adott a Magyar Befektetési Szolgáltató részére a 
jelen Részvényesi Nyilatkozat 2. pontjában megjelölt Részvény(ek) transzferálására az 
UniCredit Számlára a Hatálybalépés Napján legkésőbb közép-európai idő szerint 16:00 óráig; 
és 

(v) megtesz minden ésszerű intézkedést, amely egy befektetési szolgáltatótól elvárható, annak 
érdekében, hogy a releváns adók megállapításához és megfizetéséhez szükséges 
Részvényessel és Részvényekkel kapcsolatos adatok (a) elektronikus úton és (b) fax útján a 
+36 1 301 1302 fax-számra az UniCredit Értékpapír Elszámolás figyelmébe ajánlva 
továbbításra kerüljenek az UniCredit HU részére a Hatálybalépés Napját követő első 
munkanapon közép európai idő szerint 12:00 óráig a megfelelően kitöltött Excel táblázat 
formájában, amelyet az UniCredit HU bocsát a Magyar Befektetési Szolgáltató 
rendelkezésére a Keler Zrt.-n keresztül. 

Kérjük a Részvényesi Nyilatkozat aláírását az alábbiakban. 

 

Hely: város:__________________________ ,ország:____________________________ 

Kelt: év: 2013, hónap: _____, nap: _____. 

 

A Magyar Befektetési Szolgáltató aláírása:     _______________________________________ 

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűvel):      __________________________________________ 

Cégnév:      _______________________________________ 

Az aláíró beosztása:       _______________________________________ 


