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VETELI JOG GYAKORLASAROL SZOLO NYILATKOZAT 

Az Arts et Tec1miques du Progres (szekhely: 25 rue Eugene Vignat, 45000 Orleans, Franciaorszag; 
cegjegyzekszam: 582 057 600) (az "ATP") altaI az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan Muk6d6 
Reszvenytarsasag (szekhely: 1106 Budapest, Keresztliri lit 30-38., Magyarorszag; cegjegyzekszam: 
01-10-041762) (a "Tarsasag") valamennyi nevre sz616, szavazati jogot megtestesitii tOrzsreszvenyere 
tett onkentes nyilvanos veteli ajanlata, amelyct a Penzugyi Szervezetck Allami FeHigyclctc H-KE-IJI-
691/2013. sz. hatarozataval 2013. szeptember 27-en hagyottj6va (az "Ajanlat"), a tokepiacr61 sz616 
2001. evi CXX. t6rveny (a "Tpt.") 76 §-a alapjan 2013. november 12-en sikeresen lezarult. 

Az ATP az Ajanlat megtetele napjan, 2013. szeptember 24-en 50,91 %-os kozvetlen reszesedesse1 
rendelkezett a Tarsasagban. Az Ajanlat eredmenyekeppen, az ATP Tarsasagban fennall6 befolyasa 
96,43%-ra nott, amelyet 2013. november 7-en az ATP bejelentett a Magyar Nemzeti Banknak (mint a 
Penziigyi Szervezetek AUami Feliigyelete jogut6djanak) es kozzetett (il a Tarsasag honlapjim, (ii) a 
Budapesti Ertektozsde honlapjan, (iii) a Magyar Nemzeti Bank kozzeteteli honlapjan valamint a (iv) 
KBC Securities Magyarorszagi Fi6ktelepe (sz6khcly: 1095 BUdapest, Lechner Odon fasor 10., 
Magyarorszag, a "Lebonyolit6") honlapjim. 

A fentiekre tekintettel, valamint az Ajanlatban el6zetesen bejelentetteknek megfeleloen, az ATP 
nyilatkozatot (esz k6zze (a "VeteH Jog Gyakorhisarol Sz610 Nyilatkozai") arr61, hogy a Tpt. 761D.§
a alapjan gyakorolja veteli jogat (a "Veteli Jog") a Tarsasag altaI kibocsatott valamennyi, a jelen 
Veteh Jog Gyakorlasar61 Sz616 Nyilatkozat id6pontjaig az ATP tulajdom\ba nem ker(i!t nevre s2616, 
szavazati jogot megtestesitii tiirzsreszveny (a "Reszvenyek") tekinteteben. 

1. VETELAR 

A Reszvenyek vetelara Reszvenyenkent 28000,-Ft, azaz huszonnyolcezer forint (a 
"Vetehir"). 

A fenti Vetelar a Tpt. 761D. § (4) bekezdesevel iisszhangban keriilt kiszamitasra. Ennek 
megfele16en a Vetelar egyen16 az Ajanlatban meghatarozott Ajanlati Arral es a Vetelar 
magasabb, mint a Tarsasag egy reszvenyre jut6 sajat toke erteke, alllely a Tarsasag 
201112012. iizleti eYre vonatkozo utols6 auditalt konszolidalt eves beszamol6ja alapjim 
23.054,-Ft (azaz huszonhitromezer-otvennegy forint). 

Az ATP egy, a K&H Banknal (1095 Budapest, Lechner Odon fasor 9., Magyarorszag 
szekhelyu; a 01-10-041 043-es cegjegyzekszam alatt nyilvantartott Kereskedelllli es Hitelbank 
Zartkiiruen MukOdo Reszvenytarsasag) vezetett elkii16nftett szaml<\n letetbe helyezett 
7788928000 Ft-ot (azaz hetmillard-hetszaznyolcvannyolcmilli6-kilencszazhuszonnyolcezer 
forintot) (az "Ellenertek") a Veteli Jog gyakorl;isa aJapjan keletkez6 fizetesi 
kotelezettsegenek biztosftasara. Az Ellenertek osszege egyenl6 a Vetelar es a Reszvenyek 
szamanak szorzatavaL Az Ellenertek rendelkezesre Itllasar61 szo10, a K&H Bank altaI 
kiallftott igazolas ajelen Veteli Jog Gyakorlasar61 Sz616 Nyilatkozat mellekletet kepezi. 

2. vETEU JOGGAL ERINTETT RESZvENYEK AT ADAs-ATVETELE 

2.1 Reszvenyek transzfenihisa 

A Reszvenyek tulajdonosai (egyiittesen a "Reszvenyesek" vagy kiiliin-kii16n a 
"Reszvenyes") kiitelesek a Reszvenyeiket a Lebonyoli16 altaI a KELER Zrt.-nel vezetctt, 
0041/000041-es szamu ertekpapirszallllara (az "ATP Ertekpapir-Alsziimla") transzferalni a 
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2013. novemher 18. napjat61 (beleertve azt is) 2013. november 29. napjaig (beleertve azt is) 
teljedo idoszak (az "Atadiisi Idoszak") alatt. 

A Reszvenyeknek az ATP Ertekpapir-AIszaml<\ra val6 transzferal;\saval a Reszvenyes 
elfogadja a jeIen Veteli Jog Gyakorlasar61 Sz6l6 Nyilatkozatban foglalt felteteleket. 

A reszvellytrallsl,feralasi megbizas meg;egyzes rovataban Jei kell tUlltellli a Reszve,lyes 
adoszamat vagy adoazollositOjelet 

2.2 Reszvenyesi Nyilatkozat 

A Reszvenyek transzferalasan luI a Reszvenyeseknek a reszvenyesl nyilatkozalot (a 
"Reszvenyesi Nyilatkozat") is be kellnyujtaniuk a Lehonyolit6hoz. 

A Reszvenyes a Reszvenyesi Nyilatkozatot megteheti: 

(a) Az 1. mell6klet (A), (B), (C) vagy CD) reszeben meghatarozott, az adott Reszvenyesre 
alkalmazand6 formanyomtatvany kitoltesevel. A formanyomtatvanyok letiilthet6k a 
Lebonyolit6 honlapjar61 (www.kbcsecurities.hu). a Tarsasag honlapjar61 
(www.egis.hu), a Budapesti Ertektozsde honlapjar61 (www.bet.hu) vagy a Magyar 
Nemzeti Bank kozzeteteli honlapjar61 (www.kozzetetelek.hu). 

vagy 

(b) A Lebonyolit6 altaI a honlapjan (www.kbcsecurities.hu) esetlegesen biztositott 
e1ektronikus rendszer alkalmazasaval elkeszitett nyilatkozat kinyomtatasaval es 
alainisaval. 

A Reszvenyes koteIes rendelkezesre bocsatani minden, a Reszvenyesi Nyilatkozatban 
meghatarozott sziikseges infonnaci6t, valamint csatolni a Reszvenyesi Nyilatkozathoz ajelen 
Veteli Jog Gyakorlasar61 Sz616 Nyilatkozatban vagy a Reszvenyesi Nyilatkozatban 
meghatarozott osszes szukseges mellekletet. 

A Reszvenyesi Nyilatkozatot az Atadasi Id6szakon beJlil a Lebonyolit6hoz kell benyujtani, 
postai uton, faxon, futarral, vagy szem61yesen az alabbiak szerin!: 

Kerjiik, a boritekot (postai level, futark.6ldemeny, vagy szem61yes benylijtas eseten) vagy a 

telefax iizenet fed61apjat az alibbi j61 lathato jelol6ssellassa eJ: "vETELI JOG". 

Postacim: KBC Securities, 1851 Budapest, Magyarorszag (megjegyzes: utca, hizszam 
feItiintetese nem sziikseges); 

Fax: +36 1 483 4089 

Futar es/vagy szemelyes kezbesitesi dm: KBC Securities iigyfelszolgaIati iroda, 1095 
Budapest, Lechner Odon fasor 10. "j-[" eptilet, fcildszint, Magyarorszag. 

Kerjiik, vegyek figyelembe, hogy a futar altali kezbesites es szemelyes kezbesites atvetele 

kizar6lag munkanapokon, nyitvatartasi idoben 9 tis 15 ora kazet! lehetseges. A LebonyoJito 
nem vallal feJelosseget azokelt a dokumentumokert, amelyeket nyitvatartasi id6n kivul 
kiserelnek meg kezbesiteni. 

Az ATP a Vetelarat 2013. december 6-ig azon Reszvenyes reszere fizeti meg, aki az Atadasi 
Idoszak alatt (i) az ATP Ertekpapir-Alszamlara transzferaIta a Reszvenyeket, es (ii) 
benylijtotta az alabb meghatarozott Teljes Reszvenyesi NyiIatkozatot. 
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Egy Reszvenyesi Nyilatkozat akkor minosiil teljes reszvenyesi nyilatkozatnak, ha (i) a jelen 
Veteli Jog Gyakorlasarol Sz616 Nyilatkozat 1. szamu me1I6klet6ben meghatarozott 
valamennyi elairt informaciot tartalmaz; (ii) valamennyi eloirt adat megadasralkito1t6sre 
keriilt, azok elegendoek, ervenyesek es megfelel6ek; (iii) az 1. szamu mellekletben 
meghatarozott valamennyi vonatkozo melleklet es a Meghatalmazas (amennyiben 
alkalmazand6) csatolasra kernlt ezek megfelel6 forditasaval egyiitt (amennyiben az 
csatoland6); es (iv) a Reszvenyesi Nyilatkozat osszeparosithato egy, az ATP Ertekpapir
AIszamlan az Atadasi Id6szak alatt j6vairt reszveny transzferrel (a "Teljes Reszvenyesi 
Nyilatkozat"). 

A Teljes Reszvenyesi Nyilatkozat hianya nem erinti az ATP-nek az ATP Ertekpapir
AIszamlara transzfenill Reszvenyek felett megszerzett tulajdonjoganak ervenyesseget vagy 
hatalyossagat. Te1jes Reszvenyesi Nyilatkozat hiimyaban a Vetelar nem kernl kifizetesre a 
Reszvenyes reszere mindaddig, amlg nem nyujt be egy Teljes Reszvenyesi Nyilatkozatot. 

A Reszvenyesi Nyilatkozatot megteheti a Reszvenyes szemeJyesen, vagy meghatalmazott 
utjan. 

Ha a Reszvenyesi Nyilatkozatot meghatalmazas (a "Meghatalmazas") alapjan 
meghatalmazott irja ala, akkor a Reszvenyesi Nyilatkozathoz csatolni kell a Meghatalmaziist 
is. A Meghatalmazitst a jelen Veteli Jog Gyakorlitsar61 Sz616 Nyilatkozathoz csatolt 2. szamu 
mell6kleteben meghatarozott formaban, vagy azzal egyenertekii, minden ott meghatarozott 
e1emet tartalmaz6 egyeb forrnaban kell rendelkezesre bocsatani. 

2.3 Forma; kovetelmenyek 

Amennyiben a R<!szvenyesi Nyilatkozatot es/vagy a Meghatalmazas/ maganszemelv frio ala, 
azokat ket tanu altaI alMrva kell rendelkezesre bocsatani. A Reszvenyesi Nyilatkozatban 
es/vagy a Meghatalmazasban a tanuk nevet es lakcimet is fel kell tuntetni, igy igazolva, hogy 
a Reszvenyesi Nyilatkozat es/vagy a Meghatalmazas szemelyesen a Reszvenyes iiltal kernlt 
alairasra a tanuk el6tt, vagy a Reszvenyes a tanuk elott az alafras! magaenak ismerte el. 

Amennyiben a Reszwinyes es/vagy a megha/almazott nem maganszemelv, abban az esetben a 
Reszvenyes es/vagy a meghatalmazott cegkivonatat es a Reszvenyes es/vagy a 
meghatalmazott kepviseletere jogosult szem61yek alairasi c1mpelditnyiit csatolni kcll a 
Reszvenyesi Nyilatkozathoz es/vagy a Meghatalmazashoz. 

Amennyiben a Megha/almazas rulfOldon kialfi/ott dokumentumba van (oglalva, ugy azt 
kozjegyz6 ,iltal kiallitott okiratba kell foglalni, es (i) az illetekes magyar kiilkepviselet 
(konzuhitus) felillhitelesitesevel es/vagy (ii) a Hagai Egyezmeny szabalyaival osszhangban a 
kiilfiildi kozjegyzoi hitelesitesi zaradekkal (apostille-Ial) kell elIMni, kiveve, ha (iii) olyan 
ketoldalu egyezmeny alapjan, amelyet Magyarorszag mas orszagokkal kiitett, sem 
felillhitelesites, sem apostille nem sziikseges. Javasoljuk, hogy a felillhitelesitessel es a 
hite1esitesi zaradekkal (apostilIe) kapcsolatos kerdesekben a R6szvenyesek konzultaljanak 
illetekessegiik szerinti kozjegyzovel. 

Amennyiben a jelen Veteli Jog Gyakorlasar61 Sz616 Nyilatkozatban meghatarozott barrnely 
dokumentum (1'1. cegkivonat, alitirasi c1mpeldany vagy meghatalmazas) a magyar vagy 
angol nyelvtol elter6 nyelven lett kiallitva, annak magyar vagv angol nvelvil hiteles forditasa 
minden esetben mellekelendo. A hiteles forditas az a magyar vagy angol nyelvil forditas, 
amelyet (i) Magyarorszagon az Orszagos Fordit6 es Forditashitelesit6 lroda Zrt. (szekhclye: 
1062 Budapest, Bajza u. 52., Magyarorszag) keszitett, vagy (ii) kiilfiildon hivatalos forditas 
keszilesere jogosult fordit6, pI. az adotl orszagban milkod6 illetekes magyar kiilkepviselet 
(nagyk6vetseg, konzuhitus) altaI megadott. listan szerepl6 fordit6 keszitett, es amelyet az 
illetekes magyar kiilkepviselet (nagykovetseg, konzulatus) hitelesitessellatott eI. 
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3. VETELAR Kll'IZETESE 

Az ATP a Vetehlrat a K&H Bankon keresztiil, 2013. december 6-ig (a "Kifizeles Napja") 
fizeti meg azon Reszvenyesek reszere, akik az Atadasi Id6szak alatt (i) az A TP Ertekpapir
Alszamlara transzferitltak a Reszvenyeiket, es (ii) Teljes Reszvenyesi Nyilatkozatot 
nylijtottak be. 

A Veteliir forintban, Mutalassal keriil megfizetesre a Reszvenyesi Nyilatkozatban 
meghatarozott szamlara, felteve, hogy 

(a) az adott szamla a Reszvenyes egy, az Europai Unio valamely tagallamaban, Svajcban, 
Norvegiaban vagy az Amerikai Egyesiilt Allamokban hitelin!ezet altaI vezete!t 
bankszamlaja (ideertve befektetesi szolgaltatast nylijtonal vezetett iigyfClszamlat, 
valamint magyar maganszemely Reszvenyesek eseteben a "NYESZ" es "TBSZ" 
szamlakat); es 

(b) a Reszvenyesi Nyilatkozatban meghatarozott banksziunlaszam ervenyes es letezo 
szamhit jeWI, amely alkalmas forint Mutalas fogadasara es a szamlM vezet6 bank 
alkalmas forintban kezdemenyezett utaIas fogadasara. 

Ha a Reszvenyesek az altaluk megkapott Vetelarat forintrol mas kiilf6ldi penznemre kivanjak 
atvaltani, az atvaltasrol magnknak kell gondoskodniuk, valamint kotelesek annak kiiltsegeit 
viselni. 

A kifizetest teljesit6 hitelintezet kiiltsegeit az ATP viseli, az atutalast fogad6 hitelintezet vagy 
befektetesi szolgi!ltato koltsegei es dijai a Reszvenyest terhelik. 

Abban az esetben, ha 

(a) a Lebonyolito nem tud osszeparositani egy reszveny transzfert valamely Teljes 
Reszvenyesi Nyilatkozattal, vagy 

(b) a Reszvenyesi Nyilatkozatban meghatarozott szamlaadatok nem elegend6ek a Vetelar 
atntalasahoz, vagy 

(el a Vetelaral nem lehet atutalni, mert a megadott szamla adatok ervenytelenek, hibisak 
vagy mas okb61 nem alkalmasak a Vetelar atutalasanak fogadasara, 

az nem erinti a n,szveny adasveteli szerz6des ervenyesseget es hatalyossagat es az A TP 

tulajdonjogat azon Reszvenyek felett, amelyeket legkes6bb az Atadasi Id6szak utolso napjan 
(2013. november 29.) transzfenlltak az ATP Ertekpapir-Alszamlara. 

Abban az esetben, ha Teljes Reszvenyesi Nyilatkozat nem keriilt benyujtasra, a 
Reszvenyesnek kapcsolatba kell lepnie a Lebonyolitoval annak erdekeben, hogy a Teljes 

Reszvenyesi Nyilatkozatot benyujtsa, valamint a hianyzo vagy nem megfelel6 adatokat (pI. 
szamlaszamot, stb.) p6tolja. Sem az ATP, scm a Lebonyolit6 nem vallal semmilyen 
fele16sseget es nem fizet kamatot a Reszvenyesi Nyilatkozat hianyaval, illetve a szamla 
adatok vagy a Reszvenyesi Nyilatkozatban megadott egyeb adatok ervenyte1ensegevel, vagy 
meg nem felel6segevel osszefiiggesben. Tovabha, az egyertelmiiseg kedveert, azok a 
Reszvenyek, amelyeket az ATP Ertekpapfr-Alszamlara transzfeniltak az Atadasi Id6szakon 
beWl, semmilyen mOdon nem keriilhetnek visszatranszferalasra a Reszvenyeshez fiiggetleniil 
aMI, hogy a Reszvenyes benyujtott-e Teljes Reszvenyesi Nyilatkozatot vagy sem. 

Azt az iisszeget, amely a Reszvenyesek reszere azert nem keriilt kifizetesre a Kifizeles 
Napjan, mert nines az adolt reszveny transzferrel osszeparosithato Teljes Reszvenyesi 
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Nyilatkozat, vagy a Reszvenyesi Nyilatkozatban szolgMtatott adatok nem elegendaek az 
atutah,s telj esitesehez, vagy mert a megadott szamla adatok ervenytelenek, hibasak vagy mas 
okb6l nem alkalmasak a Vetelar ittutalasanak fogadasara, az A TP egy elkiiliinftett 

foly6szamliln tartja a Reszvenyesek javara, Ezen iisszeg a Vetelar kifizetesere keriil 
felhaszm\lasra azt kiivetaen, hogy a Reszvenyes a Lebonyolitonak benylijtott egy Teljes 

Reszvenyesi Nyilatkozatot. A fenti asszeg a Teljes Reszvenyesi Nyilatkozat Reszvenyes 
altali benylijtasaig ilyen szamlan marad, de legkes6bb a vonatkozo jogszabalyok altaI 
meghatarozott ida eltclteig, 

4. TULAJDON ATSZALLASA, RESZVENYEK ERvENYTELENintsE 

A fenti 2,1 pontnak megfelelaen az Atadasi Idiiszakon bellil az A TP Ertekpapir-Alszamlara 

transzfenilt Reszvenyek feletti tulajdonjog ezen Reszvenyek ATP Ert6kpapir-Alszamlan 
Wrtena jovairasaval egyidejiileg szall at az ATP-re, 

Minden olyan Reszvenyt, amelyet az ATP Ertekpapir-Alszamlara a fenti 2.1 pontnak 
megfeleliien nem transzferaltak az Atadasi Id6szakon belli 1, a Tarsasag ervenytelenne 

nyilvanit, es helyettiik a Tilrsasag uj reszvenyeket bocsat lei, amelyeket az ATP reszere ad at. 
A Tarsasag az ervenytelenitett Reszvenyek Vetelaranak megfizetese targyaban kiilan 

kozlemenyt fog kozzetenni. 

5. EGYEB INFORMACl() 

Amennyiben a Veteli Jog gyakorlasaval kapcsolatban barmilyen kerdese lenne, kerjiik, ve .. ')'e 
fel a kapcsolatot a Lebonyolitoval az ahibbi elerhetosegek valamelyiken: 

KBC Securities Magyarorszagi Fiokielepe 
Postacim: KBC Securities, 1851 Budapest, Magyarorszag (megjegyzes: utea, hilzszam 

feltiintetese nem sziikseges) 

Telefon: +36 1 483 4088 

Fax: +36 1 4834089 
E-mail: vetelijog@kbcseeurities.hu 

6. KIVEZETES 

Felhivjuk a figyelmet, hogy a Budapesti Ertektozsde bevezetesi es forgalombantartasi 
szabalyokrol sz616 szabalyzata ertelmeben a Veteh Jog gyakorlasa a Tarsasag A sorozatu 
t6rzsreszvenyeinek a Budapesti Ertektozsder61 val6 automatikus kivezeteset eredmenyezi, A 

kivezetes (a BUdapesti Ertektozsde fenli szabaJyzatanak megfeleloen) a VeteH Jog gyakorlasa 

soran at nem adolt Reszvenyek ervenyteleniteset kovetocn fejezodik be, 

7. ADATKEZELES 

A Reszvenyeknek az ATP Ert6kpapir-Alszamlara t6rteno transzfeniJasaval, illetve a 
Reszvenyesi Nyilatkozat alairasaval a Reszvenyes hozzajarul, hogy az altala leitiiltott 
Reszv6nyesi Nyilatkozatot es az adatait (beleertve szemelyes adatokat es ertekpapirtitkot is, 
a tovabbiakban egyiitt az "Adatok") a Lebonyolit6 kezelje, A Lebonyolito vallalja, hogy az 
Adatokat a megfelelo gondossaggal kezeli a Magyarorszagon ervenyben lev6, vonatkozo 
jogszabillyoknak megfeleloen klilonos tekintettel, de nem kizarolag az informacios 
6nrendelkezesi jogrol es az infonnacioszabadsagrol szo16 2011. evi CXII. i6rvenynek es a 
befektetesi viillaJkozasokroJ es az arut6zsdei szolgaltat6krol, vaJamint az alialuk vegezhetO 
tevekenysegek szabaIyair61 sz616 2007, evi CXXXVIIl, torveny rendelkezeseinek 
megfelel6en, Hozzajarulasaval a Reszvenyes elfogadja es j6vahagyja, hogy az adatkezeles 
soran az Adatok atadasra keriilhetnek az ATP-nek, az ATP bankjanak, illetve a Tilrsasagnak 
a jelen Veteh Jog Gyakorllisarol Sz610 Nyilatkozatban vallalt kotelezettsegeik (eljesitese 
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6rdekeben azzal, hogy az ATP bankjiinak kiziir61ag csak a kifizetessel kapcsolatos Adatok 
keriilhetnek Madiisra. Az ATP, az ATP bankja OS a Tarsasiig vallalja, hogy az Adatokat csak 
es kizar61ag a jelen Veteli Jog Gyakorliisiir61 Sz616 Nyilatkozatban foglaJtak megval6sitiisa 
celjiib61, a megfele16 gondossiiggal kezelik, a Magyarorsziigon ervenyben kvo, vonatkozo 
jogszabalyoknak megfelel6en. A Lebonyolit6 ezuton tajekoztatja a Reszvenyest, hogy az 
Adatok mind papir alapon, mind pedig elektronikus formiitumban r6gzitesre keriilnek. Az 
Adatokat mindaddig meg6rzik, amig az iriinyad6 adoziisi, penz- .os t6kepiaci tranzakci6s, 
penzmosiisi vagy egyeb jogszabalyok e16irjiik azt, vagy a Veteliir kifizeteset kiivet6 8 evig. A 
Reszvenyes a Lebonyolit6t, az ATP-t, az ATP bankjiit, vagy a Tiirsasiigot keresheti meg az 
adatkezelessel kapcsolatos toviibbi kerdeseivel. A Reszvenyes kerheli toviibbii a 
Lebonyolit6t, az ATP-t, az ATP bankj:\t, vagy a Tiirsasitgot a r6gzitett Adat t6r1esere. A 
Reszvenyes ugyanakkor nem kerheli semmilyen olyan Adat torlesel, amely biirmely 
jogszabaly kiitelez6 el6iriisa alapjan vagy biirmely jogi kiitelezettseg teljesitese erdekeben 
keriilt rogzitesre es kezelesre. Az Ada! kezelesenek id6tartama hosszabb lehet, mint 8 ev, 
amennyiben az sztikseges valamelyik jagszabiilynak Wrten6 megfeleles celjiib61. 

8. ALKALMAZANDO JOG 

A jelen Veteli Jog Gyakorlasar61 Sz616 Nyilatkozat, beleertve annak mellekleteit IS, a 
magyar jog alapjan kesztilt .os arra a magyar jog iranyado. 

Kelt, Budapest, 2013. november 14. 

Arts et Techniqnes du Progres 

WS1701.163750.1 

kepviseli: 

dr. Kovach Akas 
meghatalmazas alapjan 
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MELLEKLETEK 

1. MELLEKLln - Reszvenyesi Nyilatkozal 

Keljiik a Reszvenyeseket, hogy a Reszvenyesi Nyilatkozatot nyomtatott na6'Ybetiikkel tiiltsek ki, es 

minden vonatkoz6 melleklette1 egyiitt nyujtsak be a Lebonyolft6hoz a Veteli Jog Gyakorhisar61 Sz616 
Nyilatkozat 2.2 pon0anak megfele10en az Atadasi Idoszak a1atl. 

A Veteli Jog Gyakor1asar61 $z616 Nyi1atkozat es a Reszvenyesi Nyilatkozat kiizzetete1re keriilt a 
Tarsasag honlapjan (www.egis.hn), a Magyar Nemzeti Bank hon1apjan (www.kozzetete1ek.hu), a 

Lebonyolit6 honlapjan (www.kbcsecurities.hu) es a Budapesti Ertektozsde hon1apjan (www.bet.hu). A 
Reszvenyesi Nyi1atkozatban hasznalt, nagy kezdobetiivel jelOlt kifejezesek (hacsak a Reszvenyesi 

Nyilatkozatban mashogy nem keriilnek meghatarozasra) a Vete1i Jog Gyakorl8.sar61 Sz616 
Nyilatkozatban meghatarozott jelentesse1 bfmak. 

I FONTOS FIGYELMEZTETES, KERJUK, OLVASSA EL! 

I Kerjiik, figyelmesen olvassa el a Veteli Jog Gyakorlasar61 Sz616 Nyi1atkozatot, mielott kiWlti a 
i Reszvenyesi Nyilatkozatot. 

I Kerjiik, figye1mesen olvassa el a Kitiiltesi Utmutat6t (3. melJeklet), miel6tt kitiilti a Reszvenyesi 

I Nyi1atkozatot. Kerjiik, csak azt a Reszvenyesi Nyilatkozatot toltse ki, amelyik az On ad6jogi 
I he1yzetenek megfe1e1: 

I ' Maganszeme1y reszvenyes - magyarorszagi adoilletoseg (1. (A) melliiklet), 

Jogi szeme1y reszvenyes - magyarorszagi ad6illetoseg (l.(E) melMklet), 

Maganszeme1y reszvenyes - nem magyarorszagi ad6illetoseg (l.(e) mel!eklet), 

Jogi szeme1y reszvenyes - nem magyarorszigi ad6illetoseg (1.(D) melickletl· 

Amennyiben meghata1mazottat kivfm kijel61ni, aki az On neveben eljar a Veteli Jog Gyakor1asar6! 

Sz616 Nyi1atkozatta! kapcsolatban, kerjiik, tekintse at a Meghata!mazas mintat (2. melleklet) es a 

Veteli Jog Gyakor1asaro1 Sz616 Nyi1atkozat 2. pontjaban fog1a1takat. 

A V<lteli Jog gyakorlasaval kapcsoiatos harmely kerdes eseten, forduljon a Lebonyolit6hoz: 

KBC Securities Magyarorszagi Fi6kte1epe 

Ugyfe1szo1ga1ati iroda: 1095 Budapest, Leclmer Odon fasor 10., "H" epiilet, fii1dszint, Magyarorszag 
Te1efon: +36 I 4834088 
Telefax: +3614834089 
E.mail: vetelijog@kbcsecurities.hu 

Nyitvatartasi Ido: CET 9.00 orat6! 15.00 oniig 

A Veteli Jog Gyakor1asar61 Sz616 Nyi1atkozatra es annak mellek1eteire, beleertve a Reszvenyesi 

Nyilatkozatot, a magyar jog iranyado. 

KERJUK, KIZAROLAG AZT A MELLEKLETET TOLTSE KI AZ ALA-BBI NEGY 

MELLEKLET KOZUL, AMELYIK AZ ON ADOJOGI HELYZETERE VONATKOZIK 

WS1701.163750.1 
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r Megjegyzes: A Lebonyolit6 rendelkezesre bocsathat egy olyan elektronikus rendszert, amelyet 6~' a 
I Reszvenyesi Nyilatkozat kitoltesekor felhasznalhat. A rendszer elerhetosege a Lebonyolit6 honlapjan 
(www.kbcsecurities.hu) ellenorizheto. Amennyiben On a Reszvenyesi Nyilatkozatot ezen elektronikus rendszer 
felhaszna!asava! kesziti el, ugy nem szGkseges az alebbi formanyomtatvany kitOltese. A rendszer az On altai 
megadott adatok alapjan automatikusan elkeszit egy let6ltheto elektronikus dokumentumot, amelyet kinyomtatas 
es alafras utan postal uton, faxon, szemelyesen, vagy futarral kell eljuttatnia a Lebonyo!fto reszere. Amennyiben 
nem ler hozza az elektronikus rendszerhez, ugy kerjuk, nyomtassa ki az alabbi formanyomtatvanyt es t61tse ki a I 
kinyomtatott dokumentumot. Az elektronikus rendszer egyetJen ceUa a Reszvenyes segftese a Reszvenyesii 
Nyilatkozat kitoltese soran. Sem a Lebonyolit6, sem az ATP nem vallal felelosseget a fenti elektronikus rendszerl' 
hozzaferhelosege, vagy hasznalata tekinteteben., J 

(A) MAGANSZEMELY RESZVENYES - MAGYARORSZAGI ADOILLETOSEG 

Reszvenyesi Nyilatkozat az Arts el Techniques du Progres allal az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan MOk6do 
Reszvenytarsasag nevre 8z616, szavazati jogot biztosit6 tOrzsreszvenyei tekinteteben, reszvenyenkent 28 000,
FI, (azaz huszonnyolcezer IOrint) Vetelaron gyakoroll veteli Jogra vonatkoz6an, 

1, A RESZVENYES ADATAI 

Nev: 

Ad6azonosit6 je!: __ ~ ______ _ 

SzG!etesi nev: _________________________ _ 

Allampolgarsag: _______________________ _ 

Lakcim: __________________________ _ 

Azonosito okmany Upusa 
(szemelyi igazolvany, utlevel vagy uj tipusO vezeloi engedely): _______ _ 

Azonosito okmany szama: ____________________ _ 

Szulelesi hely es ido: _____________________ _ 

Edesanyja szuletesi neve: 

n Telefonszam: _______________________ _ 

(*) E-mail cim: ______________________ _ 

A csillaggal jel61t adalok megadasa nem k6telez6, de a kapcsolattartas megk6nnyilese erdekeben ajanlott. 
Annak erdekeber" hogy a Lebonyolft6 eseUages ertesfteseit eljuttathassa a Reszvenyeshez, javaso!juk, 
hogy lelelonszamat es e-mail elerhetosegel minden esetben adja meg! 

2, RESZVENYEK SlAMA 

Az ATP Ertekpapir-Alszamlara transzferall Reszvenyek szama: 

Szamokkal: _______ darab; 

BetOkkel kilrva: ______________________ darab, 

WS1701,163750.1 
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3. BANKSzAMLA ADATOK 

A Reszvenyes a Vetelarat az alabbi szamlara keri teljesfteni (amely szamlaszam lehet a Reszvenyes 
tulajdonaban levo bankszamlahoz vagy a Reszvenyes befektetesi szolgaltat6janal vezetett Ogyfelszamlahoz 
tartozQ szamlaszam): 

Szamla tip usa (kerjOk az alabbi lehetosegek kozOI egyet megjelolni): 

o Bankszamla I Ogyfelszamla 

o NYESZ 

o TBSZ 2010 o TBSZ 2011 o TBSZ 2012 0 TBSZ 2013 

Bankszamlaszam: 

Amennyiben a Vetelarat t6bb. eltero tipusu szamlara keri atutalni, ugy ennek megfeleloen tobb Reszvenyesi 
Nyilatkozatol toltson ki! 

4. ADozAsl NYILATKOZATOK 

4.1 I Nyilatkozom. hogy a Reszvenyes magyar ad6illetosegO maganszemely. 

A Reszvenyek eladasab61 szarmaz6 jovedelem a szemelyi jovedelemad6 tekinteteben: 

I 0 ellenorzolt tokepiaci Ogyletkent ad6koteles 
--

0 arfolyamnyeresegkent ad6koteles 

0 tart6s befektetesbol szarmaz6 jovedelemkent ad6koteles 

0 az Szja tv. szerinti nyugdij-elotakarekossagi szamlan j6vairl jovedelemkent ad6koteles. 

Amennyiben a Reszvenyek eladasab61 szarmaz6 jovedelem egyes reszei a szemelyi jovedelemad6 
tekinteteben eltero elbirahis ala esnek, ugy ennek megfeleloen tobb Reszvimyesi Nyilatkozatot toltson ki' 

4.2 Amennyiben a Reszvenyek eladasab61 szanmaz6 jovedelme arfolyamnyeresegkent ad6koteles, kerjOk, adja 
meg a Reszvenyek bekerOlesi vetelan,t es a Reszvenyes megszerzesehez kapcsol6d6 k6ltsegeket. 

Mennyiseg (darab) Vetelar (forintldarab) Kapcsol6d6 koltsegek (forint, a 
teljes mennyiseg tekinteteben) 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I I 

L I 
A fenti oszlopokban pontosan azoka! a mennyisegeket, vetelarakat es kapcsol6d6 k61tsegeket kell 
feltontetni, amelyek az ertekpapir szamla vezetoje altai kiallitolt bekerOlesi ar igazolason szerepelnek. 
Ke~Qk, csatolja a bekerOlesi ar igazolast a Reszvenyesi Nyilatkozathoz! 

WS1701.163750.1 
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4.3 Amennylben a Reszvenyek eladasab61 szarmaz6 j6vedelme arfolyamnyeresegkent ad6k6teles, 
nyilatkozzon, hogy elerte-e, vagy varhat6an el fogja-e erni az egeszsegOgyi hozzajf:lrulas felsa hatim3t a 
2013. ad6evben, (ami a Veteli Jog Gyakorlasar61 Sz616 Nyllatkozat megtetelemek Id6pontjaban 450 000 Ft). 

I 0 Nem ertem el, as varhatoan nem fogom el8m! az egeszsegOgyi hozzajarulas felsa hataraL L ________________________________________________ __ 

5. MELLEKLETEK 

iDA Reszvenyes erlekpaplr-szamlavezet6je altai klailitolt Igazolas arr61, hog~ a Raszvenyeket I 

attranszferalta az ATP Erlekpaplr-Alszamlara (a KBC Securities KELER-nel vezetett 00411000041 
szamu ertekpaplr-alszamlaja). 

i D Amennyiben a Reszvenyes magyar ad6i11et6segu magElnszemely es az altala megszerzett 
I j6vedelem arfolyamnyeresegkent ad6k6teles, ugy a bekerulesl ar es a kapcsol6d6 k61tsegek 

Igazolasa (peldaul, a Reszvenyes ertekpaplr szamla-vezetaje altai klallitott bekerOlesl ar Igazolas). 

o Amennylben a Reszvenyes neveben meghatalmazott jar el, a Reszvenyes es a meghatalmazott I 
alta! ervenyesen ah3frt Meghatalmazas es a Reszvenyes azonosft6 adatainak igazolasara 5zo19.316 I 
dokumentumok (a Veteli Jog Gyakorlasar61 Sz616 Nyllatkozatban meghatarozottak szerint). I 

6. ALAiRAsOK 

KerjOk, jel61je meg, hogy sajat neveben jar el, vagy pedlg egy Reszvenyes meghatalmazottjakent, aklnek a 
neveben a jelen Reszvenyesi Nyilatkozatot alairja as benyujtja. 

IDA jelen Reszvenyesl Nyilatkozatot a Reszvenyes sajat neveben teszl es irja ala. 

o A jelen Reszvenyesl Nyilatkozatot meghatalmazott teszl es Irja ala, a Reszvenyesl Nyllatkozatban 
megjel61t azonosit6 adatokkal rendelkez6 Raszvanyes neveben as helyett. A meghatalmazott 
azonoslt6 adatal az alabbiak: 

Maqanszeme!v meghatalmazott eseteben: 

Nev: ________________________________________________ _ 

Lakclm: ________________________________________________ __ 

Edesanyja szOletesl neve: __________________________________ _ 

Azonoslt6 okmany tip usa : __________________________________ _ 

Azonoslt6 okmany szama: _________________________________ _ 

Jog; szemeiv meghalaimazott eseleben: 

Cegnev: __________________________________________ _ 

Szekhely: ____________________________________ _ 

Cegjegyzekszam: _______________________________ _ 
L-___________________________________________________________________________ ~ 

WS1701.1637S0.1 
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A Reszvenyeknek az ATP Ertekpapir-Alszamlara !Meno transzfenilasaval a Reszvenyes elfogadja a Veteli Jog 
Gyakorlasarol 8z616 Nyila!kozat felteteleit, es hozzajarul ahhoz, hogy a Reszvenyesi Nyilatkozatat es a 
Reszvenyesi Nyilatkoza!aban foglal! adatai! (ideMve a szemelyes adatokat is) a Lebonyolito a Veteli Jog 
Gyakorlasarol 8zo16 Nyilatkozatban foglal! szabalyok szerin! kezelje, iIIetve az ATP, a kifizetest !eljesito bank 
vagy a Tarsasag reszere tovabbi!sa, annak erdekeben, hogy azok a Veteli Jog Gyakorlasar61 Sz616 
Nyilatkozatban foglall kiitelezetlsegeiknek eleget tehessenek. A jelen Reszvenyesi Nyilatkozatban nagy 
kezdobeWvel irt kifejezesek (hacsak a jelen Reszvenyesi Nyilatkozatban mashogy nem kerulnek 
meghatarozasra) a Veteli Jog Gyakorlasar61 8z616 Nyilatkozatban meghatarozotl jelentessel birnak. 

A Reszvenyes elfogadja, hogy a Veteli Jog Gyakorlasar61 8z616 Nyilatkozatra, beleMve a Reszvenyesi 
Nyilatkozatot, a magyar jog iranyad6. 

Kerjuk, itt irja ala a Reszvenyesi nyilatkozatot. 

Kelt: varos: _____________ , orszag: __________ _ 

Idopont: ev: 2013., h6nap: ________ , nap: __ 

Reszvenyes vagy Meghatalmazott alairasa: _______________________ _ 

AI;lir6 neve (nyomtatott betUkkel): 

Tarsasag neve (ha nem maganszemely jar el): _____________________ _ 

Alair6 beosztasa (ha nem maganszemely jar el): ____________________ _ 

TanD alainisa: ____________ _ Tanu alafrasa: 

Nev: ________________ _ Nev: _______________ _ 

Lakcim: ______________ _ Lakcim: ______________ _ 

WS1701.163750.1 
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I Megjegyzes: A Lebonyolit6 rendelkezesre boesathat egy olyan elektronikus rendszert, amelyet On ~'I 
I Reszvenyesi Nyilatkozat kitoltesekor lelhasznalhat. A rendszer elerhet6sege a Lebonyolit6 honlapjan I 
j(www.kbeseeurities.hu) ellen6rizheta. Amennyiben On a Reszvenyesi Nyllatkozatot ezen elektronlkus rendszerl 
ifelhasznalasaval keszlti el, ugy nem szOkseges az alabbi lormanyomtatvany kltaltese. A rendszer az On Mad 
I megadott adatok alapjan automatlkusan elkeszit egy letolthet6 elektronlkus dokumentumot, amelyet klnyomtatas 
as alafras utan postal uton, faxon, szemelyesen, vagy futarrat kel! eljuttatnia a Lebonyolfto reszere. Amennyiben 
nem fer hezze. az elektronlkus rendszerhez, ugy kerjuk, nyomtassa ki az alabbi formanyomtatvanyt es t6!tse ki a 
klnyomtatott dokumentumot. Az elektronikus rendszer egyetlen eelja a Reszvenyes segltese a Reszvenyesl 
Nyilatkozat kltaltese soran. Sem a Lebonyolit6, sem az ATP nem vallal felelosseget a lentl elektronlkus rendszer 
hozzaterhet6sege, vagy hasznalata teklnteteben. 

(8) JOGI SZEMEL Y RESZVENYES - MAGYARORSZAGI ADOILLET6SEG 

Reszvenyesl Nyllatkozat az Arts et Techniques du Progres altai az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan MOkod6 
Reszvenytarsasag nevre sz616, szavazatl jogot blztosit6 t6rzsreszvenyel teklnteteben, reszvenyenkent 28 000,- Ft, 
(azaz huszonnyoleezer lorint) Vetelaron gyakorolt Veteli Jogra vonatkoz6an. 

1, A RESZVENYES ADATAI 

SZ8N8zetmegnevezese: __________________________________________ ___ 

Ad6szam: 

Szekhely: __________________________ _ 

Cegjegyzekszam: __________________________ _ 

(*) Telelonszam: _________________________ _ 

(*) E-mail elm: ___________________________ _ 

A esillaggal jelolt adatok meg ada sa nem kotelez6, de kapesolattartas megkonnyitese erdekeben ajanlott. 
Annak erdekeben, hogy a Lebonyollt6 eselleges erteslteseit eljuttathassa a Reszvenyeshez, javasoljuk, 
hogy telelonszamat es e-mail elerhetoseget minden esetben adja meg! 

2. RESZVENYEK SZAMA 

Az ATP Ertekpaplr-Alszamlara transzleralt Reszvenyek szama: 

Szamokkal: ____________ darab; 

BeWkkel kilrva: ______________________ darab, 

3, BANKSzAMLA ADA TOK 

A Reszvenyes a Vetelara! az alabbi, a Reszvenyes tulajdonaban leV0 bankszamlara keri teljeslteni: 

Bankszamlaszam: _______ _ 

4, ADOzAsl NYILATKOZATOK 

Nyilatkozom, hogy a Reszvimyes magyar ad6jogi ilietasegO, nem maganszemely. 

WS1701,163750.1 



13 

5. MElU~KLETEK 

o A Reszvenyes ertekpapfr-szamlavezet6je altai klallftott Igazolas arr61, hogy a Reszvenyeket 
attranszferalta az ATP Ertekpapfr-Alszamlara (a KBC Securities KELER-nel vezetett 0041/000041 
szamu ertekpapfr-alszamlaja). 

i 0 Amennylben a Reszvenyes neve ben meghatalmazott jar el. a Reszvenyes es a meghatalmazott altai 
ervenyesen alcHrt Meghatalmazas as a Reszvenyes azonosfto adatainak igazolasara 8zolgal6 
dokumentumok (a Veteli Jog Gyakorlasar61 Sz616 Nyilatkozatban meghatarozottak szerlnt). 

o A Reszvenyes 30 napnal nem regebbl cegkivonatanak eredetl peldanya vagy hiteles masolata. 

o A Reszvenyes kepviseleteben alafro szemelyek eredeti alafrasl cfmpeldanya vagy hiteles masolata. 

6. ALAiRAsOK 

Kerjuk, jelblje meg. hogy sajat neveben jar el, vagy pedlg egy Reszvenyes meghatalmazottjakEmt, aklnek a 
neveben a jelen Reszvenyesl Nyilatkozatot alafrja es benyuj~a. 

o A jelen Reszvenyesl Nyilatkozatot a Reszvenyes sajat neveben teszl es frja ala. I 
o A jelen Reszvenyesl Nyilatkozatot meghatalmazott teszl es irja ala, a Reszvenyesl Nyilatkoza!ban 

megjelblt azonosft6 adatokkal rendelkez6 Reszvenyes neveben es helyett. A meghatalmazott 
azonosft6 adatal az alabblak: 

Maqanszemelv meghatalmazott eseten: 

Nev: ______________________ __ 

Lakcfm: 

Edesanyja szUletesl neve: _________________ _ 

Azonosit6 okmany tlpusa: _____________________ _ 

Azonosft6 okmany szama: _________________ _ 

Jog! szemely meghata/mazott eseten: 

Cegnev: __________________________________ _ 

Szekhely: ___________________________ _ 

Cegjegyzekszam: ______________________________________ __ 

A Reszvenyeknek az ATP Erlekpapir-Alszamlara tbrlena transzferalasaval a Reszvimyes elfogadja a Veteli Jog 
Gyakorlasar61 8z616 Nyilatkozat feltetelelt, es hozzajarul ahhoz, hogy a Reszvenyesl Nyilatkozatat es a 
Reszvenyesl Nyllatkozataban foglalt adatalt (ldeMve a szemelyes adatokat Is) a Lebonyolft6 a Vetell Jog 
Gyakorlasar61 8z616 Nyilatkozatban foglall szabalyok szerint kezelje, iIIetve az ATP, a kifizetest teljesit6 bank 
vagy a Tarsasag reszere tovabbitsa, annak erdekeben, hogy azok a Vetell Jog Gyakorlasar61 Sz616 
Nyilatkozatban foglalt k6telezettsegeiknek elege! tehessenek. A jelen Reszvenyesl Nyilatkozatban nagy 
kezd6betlivel irt klfejezesek (hacsak a jelen Reszvenyesl Nyilatkozatban mashogy nem kerulnek 
meghatarozasra) a Veteli Jog Gyakorlasar61 Sz616 Nyilatkozatban meghatarozott jelentessel birnak. 

WS1701.163750.1 
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A Reszvenyes elfogadja, hogy a veleli Jog Gyakorlasarol 8zol0 Nyilatkozatra, beleertve a Reszvenyesi 
Nyilatkozatot, a magyar jog irimyado. 

Kerjuk, itt irja ala a Reszvenyesi nyUatkozatot. 

Kelt: varos: ___________ , orszag: __________ _ 

Idopont: ev: 2013., honap: ________ , nap: __ 

Cegnev: ______________________ _ 

Reszvenyes vagy Meghatalrnazott aliiir"'sa: ____________________ _ 

Alairo neve (nyarntatatt betUkkel): _________________________ _ 

Tarsasag neve (ha nern rnaganszemely jar el): ____________________ _ 

Alairo beasz!asa (ha nem maganszemely jar el): ____________________ _ 

WS1701.163750.1 
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Megjegyzes: A Lebonyolft6 rendelkezasre boesathat egy alyan elektronikus rendszert, amelyet O~ 
Reszvenyesi Nyilatkozat kitoltesekor felhasznalhat. A rendszer elerhet6sege a Lebonyalit6 honlapjan I 
(www.kbcsecurities.hu) ellen6rizhet6. Amennyiben On a Reszvenyesi Nyilatkozatat ezen elektranikus rendszer 
felhasznalasaval kesziti el, ugy nem szukseges az alabbi formanyomtatvany kit6ltese. A rendszer az On altai 
megadott adatok alapjan autamatikusan elkeszit egy let61thet6 elektronikus dokumentumot, amelyet kinyomtatas 
es alairas utan postai Dtan, faxon, szemelyesen, vagy futarral kell eljuttatnia a Lebonyolito n§szere. Amennyiben 
nem fer hozze az elektronikus rendszerhez, 6gy kerjuk, nyomtassa ki az a!abbi formanyomtatvtmyt es t61ts8 ki a 
kinyomtatott dokumentumot. Az elektronikus rendszer egyetlen celja a Reszvenyes segitese a Reszvenyesi 
Nyilalkozat kit61tese soran. Sem a Lebonyolit6, sem az ATP nem vailal felel6sseget a fenti elektronikus rendszer 
hozzaterhet6sage, vagy hasznalata tekinteteben. 
NOTE: The Tender Agent may provide an electronic system that you may use when completing the Shareholder Declaration. 

Please check the availability of this system on the website of the Tender Agent: www.kbcsecuritieS.hu. If you complete the 

Shareholder Declaration via the electronic system then you do not need to fill the below form. The system will automaticaffy 

generate a downloadable electronic document with your data that you will need to print, sign and deliver to the Tender Agent by 

post, fax, personally or by courier. If you cannot access the electronic system then please print the form below and complete it 

on paper. The sale purpose of the electronic system is to assist Shareholders when completing the Shareholder Declaration. 

I Neithe! the Tender Agent nor A TP undertakes any liability for the availability or th~ usage of the electronic syste,cmc:. _____ ..J 

(C) MAGANSZEMEL Y RESZVENYES - NEM MAGYARORSZAGI AOOILLETOSEG 
PRIVATE INDIVIDUAL SHAREHOLDER - NON-HUNGARIAN TAX RESIDENT 

Reszvenyesi Nyilatkazat az Arts et Techniques du Progr';s altai az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan MOk6d6 
Reszvenytarsasag nevre sz616, szavazati jogot biztosft6 torzsreszvenyei tekinteteben, reszvenyenkent 28000,
F!, (azaz huszonnyolcezer fOrint) Vetelaron gyakorolt Vateli Jagra vonatkoz6an. (Shareholder Declaration in relation 

to the exercise of the Call Option Right by Arts et Techniques du Progres for the registered ordinary voting shares of Egis 

Pharmaceuticals Public Limited Company for a Purchase Price of HUF 28,000 (that is twenty eight thousand Hungarian Forints) 

per Share) 

1. A RESZVENYES ADATAI (tDENTIFICA TtON DA TA OF THE SHAREHOLDER) 

Nev (Name): 

Ad6azonosit6 jel (Tax identification no.): 

SzOletesi nav (Birth name): 

Allampolgarsag (Citizenship): ___________________ _ 

Lakcim (Address): ________________________ _ 

Utlevel szama (Passport no): ____________________ _ 

SzOletesi hely es id6 (Place and date of birth): ______________ _ 

Edesanyja szOletesi neve (Mother's birth name): 

(")Telefonszam (Phone number): ___________________ _ 

(") E-mail eim (E-mail address): 

A esillaggal jel61t adatok meg ada sa nem k6telez6, de a kapesalattartas megk6nnyitese erdekeben ajanlatt. 
Annak erdekaben, hogy a Lebonyolft6 esetieges ertesiteseit eljuttathassa a Raszvenyeshez, javasoljuk, 
hogy telefonszamal as e-mail elarhet6seget minden esetben adja meg! (Data with asterisk are not compulsory. 

These data are imporlant however for communication purposes, In order to be abfe to receive notifications from the 

Tender Agent please provide your phone number and e-maff address in every case) 

WS1701.163750.1 
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2. RESZVENYEK SzAMA (NUMBER OF SHARES) 

Az ATP Ertekpapir-Alszamlara transzferalt Reszvenyek szama (Number of Shares transferred to the A TP 

Securities Sub-Account): 

5zamokkal (in figures): _______ darab (pieces). 

BetUkkel kifrva (In words): _________________ darab (pieces). 

3. BANKSzAMLA AOATOK (BANK ACCOUNT DATA) 

A Reszvenyes a Vetelarat az alabbl az bankszamlara keri teljesiteni: (The Purchase Price shall be transferred to 

the following bank account): 

Bank neve (Name of the bank): ____________________ _ 

BIC: _____________________ _ 

Bankszamla szama (EU bankok eseten IBAN) 
(Bank account no. IBAN if available.): __________________ _ 

4. AoozAsl NYILATKOZATOK (DECLARATIONS FOR TAX PURPOSES) 

Nyilatkozom, hogy a Reszvenyes nem magyar ad6i1letosegG maganszemely. (I declare that the Shareholder 

is a non-Hungarian tax resident private individual) 

5. MELLEKLETEK (A TTACHMENTS) 

o 

A Reszvenyes ertekpapir-szamlavezetoje altai kiallitolt igazolas arr61. hogy a ReSZVenyek~ 
attranszfen3lta az ATP Ertekpapir-Alszamlara (a KBC Securities KELER-nel vezetett 00411000041 . 
szamu ertekpapir-alszam!aja). (Certificate issued by the securities account manager of the Shareholder on the 

transfer of the Shares to the A TP Securities Sub-Account (securities sub-account of the Tender Agent kept with 

KELER, no. 00411000041)) 

A nem magyar ad6hat6sag altai kibocsatott illet6seg igazolas. A dokumentum magyar vagy angol 
nyelvO hiteles forditasa. amennyiben az eredeti nem magyar vagy angol nyelven keszQI!. (Certificate 

issued by the non-Hungarian tax authority on tax residence (Residence Certificate). Hungarian or Engffsh 

language officiat translation offhe document if the original was not issued in Hungarian or English language.) 

o Amennyiben a Reszvenyes neveben meghatalmazott jar el, a Reszvenyes es a meghatalmazott altai 
ervenyesen alairt Meghatalmazas as a Raszvenyes azonosft6 adatainak igazolasara szolgal6 
dokumentumok (a Veteli Jog Gyakorlasar61 5z616 Nyilatkozatban meghatarozottak szerint). (If a proxy 

is acting on behalf of the Shareholder then the Power of Attorney duly signed by the Shareholder and by the 

proxy, together with the documents necessary for the verification of the proxy's ldentification data as specified in 

the Gaff Option Right Declaration.) 
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6. ALiliRilsOK (SIGNATURES) 

Kerjuk, jelolje meg, hogy sajat neveben jar el, vagy pedlg egy Reszvenyes meghatalmazottjakent, aklnek a 
neveben a jelen Reszvenyesi Nyilatkozatot a!afrja es benyujtja. (Please Indicate whether you act on your behalf 

or as a proxy of a Shareholder on behalf of whom you sign and submit this Shareholder Declaration.) 

o A jelen Reszvenyesi NyHatkozatot a Reszvenyes sajat neveben teszi as frja ala. (This Shareholder 

Declaration is made by the Shareholder on its own behalf.) 

IDA jelen Reszvenyesl Nyllatkozatot meghatalmazotl teszl es Irja ala, a Reszvenyesl Nyilatkozatban 
megjel61t azonosit6 adatokkal rendelkeza Reszvenyes neveben es helyet!. A meghatalmazott 
azonoslt6 adatal az alabblak: (This Shareholder Declaration is made and signed by a proxy acting on behalf of 
the Shareholder identified with the data stipulated in this Shareholder Declaration. The identification data of the 

proxy are as foffows:) 

Maganszemely meghatafmazott eseteben (If the proxy is a Drivate fndividuat): 

Nev (Name): _____________________ _ 

Lakcim (Address): ___________________ _ 

Edesanyja szOletesl neve (Mother's birth name): __________ _ 

Ut!evel szama {Passport no): 

Joqi szemelv meghatalmazott eseteben (If the proxy is not a private individual): 

Cegnev(Companyname): __________________ __ 

Szekhely (Registered seat): _________________ _ 

Cegjegyzekszam (Company reg. no.): 

A Reszvenyeknek az ATP Ertekpaplr-Alszamlara tOrlena transzleralasaval a Reszvenyes ellogadja a Veteli Jog 
Gyakorlasar61 8z616 Nyilatkozat leltetelelt, es hozzajilrul ahhoz, hogy a Reszvenyesl Nyilatkozatat es a 
Reszvenyesl Nyllatkozataban loglalt adatalt (Ideertve a szemelyes adatokat Is) a Lebonyolit6 a Veteli Jog 
Gyakorlasar61 8z616 Nyilatkozatban loglalt szabalyok szerlnt kezelje, illetve az ATP. a klfizetest teljeslto bank 
vagy a Tilrsasag reszere tovabbitsa, annak erdekeben, hogy azok a Veteli Jog Gyakorlasar61 8z616 
Nyllatkozatban loglalt k6telezettsegelknek elegel tehessenek. A jelen Reszvenyesi Nyllatkozatban nagy 
kezdobeWvel Irt kllejezesek (hacsak a jelen Reszvenyesl Nyilatkozatban mashogy nem kerUinek 
meghatilrozilsra) a Veteli Jog Gyakorlasar61 8z616 Nyilalkozalban meghatarozott jelentessel blrnak. (By 

transferring the Shares to the ATP Securities Sub-Account the Sharehofder accepts the terms and conditions of the Calf Option 

Right Declaration and gives his consent that his Shareholder Declaration and his data (including personal data) included in the 

Shareholder Declaration may be handfed by the Tender Agent pursuant to the stipulations of the Call Option Right Declaration 

and may be forwarded by the Tender Agent to ATP, its bank rendering payments, or to the Company in order to fulfill their 

obligations set out in the Call Option Right Declaration. Terms with big capital letters in this Shareholder Declaration shalf have 

the same meaning as defined In the Calf Option Right Declaration, unfess they are defined otherwise in this Shareholder 

Declaration.) 
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A Reszvenyes elfogadja, hogy a Veteli Jog Gyakoriasar61 Sz616 Nyilatkozatra, beleertve a Reszvenyesi 
Nyilatkozatot, a magyar jog iranyado. (The Shareholder accepts that the Call Option Right Declaration, including the 

Shareholder Declaration shall be governed by Hungarian faw'; 

Kerjuk, itt irja ala a Reszvenyesi nyilatkozatot. (Please sign the Shareholder Declaration below.) 

Kelt (Place): yaros (city): ___________ " orszag (country): __________ _ 

Idopont (Date): ev (year): 2013, h6nap (month): ________ , nap (day): __ 

Reszvenyes vagy Meghatalmazott alairiosa 
(Signature of the Shareholder or Proxy): ________________________ _ 

Alair6 neve nyomtatott nagybetUkkel 
(Name of the signatory with block capital letters): ______________________ _ 

Tarsasag neve (ha nem maganszemely jar el) 
(Company name, if not a private person): _________________________ _ 

Alairo beosztasa (hanem maganszemely jar el) 
(Position of the signatory, if not a private person): ______________________ _ 

Tanu alairasa (Witness signature): ______ _ T anD alairasa (Witness signature): 

Nav (Name): _____________ _ Nev (Name): 

Lakcim (Address): Lakcim (Address): 
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Megjegyzes: A Lebonyolit6 rendelkezesre bocsathat egy olyan elektronikus rendszert, amelyet On a 
Reszvenyesi Nyilatkozat kitdltesekor felhasznalhat A rendszer elerhet6sege a Lebonyolit6 honlapjan 
(W\NW.kbcsecurities.hu) ellen6rizheto. Amennyiben On a Reszvenyesi Nyilatkozatot ezen elektronikus rendszer 
felhaszn,;l,;saval kesziti el, ugy nem szQkseges az alabbi formanyomtatvany kiWltese. A rendszer az On altai 
megadott adatok alapjan automatikusan elkeszit egy let61thet6 elektronikus dokumentumot, amelyet kinyomtatas 
es alairas utan postai uton, faxon, szemelyesen, vagy lutarral kell eljuttatnia a Lebonyolit6 reszere. Amennyiben 
nem fer hOZZ8 az elektronikus rendszerhez, ugy kerjOk, nyomtassa ki az alabbi formanyomtatvanyt es t61ts8 ki a 
kinyomtatott dokumentumo!. Az elektronikus rendszer egyetlen celja a Reszvenyes segitese a Reszvenyesi 
Nyllatkozat kitoltese soran. Sem a Lebonyolit6, sem az ATP nem vallal felel6sseget a fenti elektronikus rendszer 
hozza!erhet6sege, vagy hasznalata tekinteteben. 
NOTE: The Tender Agent may provide an electronic system that you may use when completing the Shareholder Declaration. 

Please check the availability of this system on the website of the Tender Agent: www.kbcsecurfties.hu. If you complete the 

Shareholder Declaration via the electronic system then you do not need to fill the below form. The system will automaticaffy 

generate a downloadable electronic document with your data that you will need to print, sign and deliver to the Tender Agent by I 

post, fax, personally or by courier. If you cannot access the electronic system then please print the form below and complete it I 
on paper. The sale purpose of the electronic system is to assist Shareholders when completing the Shareholder Declaration, 

Neither the Tender Agent nor ATP undertakes any liability for the availability or the usage of the electronic system. 

(D) JOGI SZEMELY RESZVENYES - NEM-MAGYARORSZAGI ADOILLETOSEG 
CORPORATE SHAREHOLDER - NON-HUNGARIAN TAX RESIDENT 

Reszvenyesi Nyilatkozat az Arts et Techniques du Progres altai az Egis Gy6gyszergyar Nyllvanosan MOk6d6 
Reszvenytarsasag nevre sz610, szavazati jogot biztosito torzsreszvenyei tekinteteben, reszvenyenkent 28 000,- Ft, 
(azaz huszonnyolcezer forint) Vete!aron gyakorolt Veteli Jogra vonatkoz6an. (Shareholder Declaration in relation to the 

exercise of the Gaff Option Right by Arts et Techniques du Progres for the registered ordinary voting shares of Egis 

Pharmaceuticals Public Limifed Company for a Purchase Price of HUF 28,000 (that is twenty eight thousand Hungarian Forints) 

per Share.) 

1. A RESZVENYES ADATAI (IDENTIFICATION OATA OF THE SHAREHOLDER) 

Szervezet megnevezese (Name of organisation): ______________ _ 

Ad6szam (Tax identification no): 

Szekhely (Registered seat): _____________ _ 

Cegjegyzekszam (Company registration no): _______________ _ 

(") Telefonszam (Phone number): ___________________ _ 

(') E-mail cim (E-mait): _____________________ _ 

A csillaggal jel61t adatok megadasa nem kotelez6, de a kapcsolattartas megk6nnyitese erdekeben ajanlot!. 
Annak erdekeben, hogy a Lebonyolito esetleges ertesiteseit eljuttathassa a Reszvenyeshez, javasoljuk, 
hogy telefonszamat es e-mail elerhetOseget minden esetben adja meg! (Data with asterisk are not compulsory. 

These data are important however for communication purposes. In order to be able to receive notifications from the 

Tender Agent please provide your phone number and e-maif address in every case.) 

2, RESZVENYEK SZAMA (NUMBER OF SHARES) 

Az ATP Ertekpapir-Alszamlara transzfenllt Reszvenyek szama (Number of Shares transferred to the ATP 

Securities Sub~Account): 

Szamokkal (in figures): _______ darab (pieces); 

BetOkkel kiirva (In words): ________________ darab (pieces), 
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3. BANKSzAMLA ADATOK (BANK ACCOUNT DATA) 

A Reszvenyes a Vetelarat az alabbi, a Reszvenyes tulajdonaban lev6 bankszamlara keri teljesiteni: (The 

Purchase Price shall be transferred to the following bank account of the Shareholder): 

Bank neve (Name of the bank): ____________________ _ 

BIC: 

Bankszamla szama (EU bankok eseten IBAN) 
(Bank account no. IBAN if available): 

4. ADOzAsl NYILATKOZATOK (OECLARATIONS FOR TAX PURPOSES) 

Nyilatkolom, hogy a Reszvenyes nem magyar adoillet6segO es nem maganszemely. (I declare that the 

Shareholder is a corporation or other non-private individual entity resident outside Hungary for corporate income tax 

purposes.) 

-----------------------------------------------------------~ 

5. MELLEKLETEK (ATTACHMENTS) 

o A Reszvenyes Srtekpapir-szamlavezet6je altai kiallitott igazolas arr61, hogy a Reszvanyeket 
attranszferalta az ATP Ertekpapir-Alszamlara (a KBC Securities KELER-nal vezetett 00411000041 
szamu ertekpapfr-alszamlaja), (Certificate issued by the securities account manager of the Shareholder on the 

transfer of the Shares to the ATP Securities Sub-Account (securities sub~account of the Tender Agent kept with 

KELER, no. 00411000041)) 

o A nem magyar ad6hat6sag altai kibocsatott illet6seg igazolas. A dokumentum magyar vagy angol 
nyelvu hiteles forditasa, amennyiben az eredeti nem magyar vagy angol nyelven keszult. (Certificate 

issued by the non~Hungarian tax authority on tax residence (Residence Certificate). Hungarian or Engfish 

language Official Translation of the document if the origina' was not issued in Hungarian or English language.) 

~--------------------------------------------------------__l 
n Amennyiben a Reszvenyes neveben meghatalmazott jar el, a Reszvenyes as a meghatalmazott altai ' 

ervenyesen a!airt Meghatalmaz8s as a Reszvenyes azonosit6 adatainak igazolasara szol9816 i 

dokumentumok (a Viiteli Jog Gyakorlasar61 Sz616 Nyilatkozatban meghatarozottak szerint). (If a proxy 

is acting on behalf of the Shareholder then the Power of Attorney duly signed by the Shareholder and by the 

proxy, together with the documents necessary for the verification of the proxy's identification data as specified in 

the Calf Option Right Declaration.) 

r------------------------------------------------------------------------------~ 
o A Reszvenyes 30 napnsl nem regebbi cegkivonatanak eredeti peldsnya vagy hiteles masolata. I 

Magyar vagy angol nyelvO hiteles forditasa is csatoland6, ha a dokumentum eredeti nyelve nem I 
magyar vagy angol. (An original or a certified copy of the Shareholder's company extract issued within 30 days. I 
A Hungarian or English officiaf translation should also be attached if the origin&llanguage of the document is not i 
Hungarian or English.) ! 

A Reszvanyes kapviseletere jogosult szemelyek eredeti Alairasi Cimpaldanyai vagy hiteles masolata. II 

Magyar vagy angol nyelvO hiteles forditas is csatoland6, ha a dokumentum eredeti nyelve nem 
magyar vagy angoL (An original or a certified copy of the Specimen Signature ofthe authorized representatives 'I 

of the Shareholder. A Hungarian or English official translation should also be attached if the origina/language of 

the document is not Hungarian or English.) I 
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6. ALAiRAsOK (SIGNA TURES) 

KSrjuk, jelolje meg, hogy sajat neveben jar el, vagy pedlg egy Reszvenyes meghatalmazottjakent, aklnek a 
nevaben a jelen Reszvenyesi Nyiiatkozatot alafrja as benyujtja. (Please indicate whether you act on your behalf 

or as a proxy of a Shareholder on behalf of whom you sign and submit this Shareholder Dec/aration.) 

D A jelen Reszvenyesl NyHatkozatot a Reszvenyes sajat neveben teszl es [rja ala. (This Shareholder 

Declaration IS made by the Sharehofder on Its own behalf) i 

A jelen Reszvenyesl NYllatkozatot meghatalmazott teszl es Iqa ala. a Reszvenyesl Nyilatkozatban I 
megJelolt azonoslt6 adatokkal rendelkezd Reszvenyes neveben es helyett A meghatalmazott I 
azonosit6 adatai az alabbiak: (This Shareholder Declaration is made and signed by a proxy acting on behalf of I 
the Shareholder identified with the data stipulated in this Shareholder Declaration. The identification data of the 

proxy are as follows:) 

Maqanszeme!v meghata/mazott eseteben (If the proXy is a private individual): 

Nev(Nam~: __________________________________________ __ 

Lakclm (Address): ______________________________________ __ 

Edesanyja szuletesi neve (Mother's birth name): ____________________ __ 

Utelvel szama (Passport no): __________________________________ _ 

Joqi szemelv meghatalmazott eseteben (If the proXy is not a private individual): 

Cegnev(Companynam~: ____________________________________ _ 

Szekhely (Registered seat): __________________________________ _ 

Cegjegyzekszam (Company reg. no.): ____________________________ _ 

A Reszvenyeknek az ATP Ertekpaplr-Alszamlara tOrteno transzferatasaval a Reszvenyes elfogadja a Veteli Jog 
Gyakorlasar61 Sz6t6 Nyilatkozat felteteleit, es hozzajarul ahhoz, hogy a Reszvenyesl Nyllatkozalat es a 
Reszvenyesi Nyilatkozataban foglalt adatait (ideertve a szemelyes adatokat is) a Lebonyolit6 a Vetell Jog 
Gyakorlasar61 Sz616 Nyllalkozatban loglall szabalyok szerlnt kezelje, IIletve az ATP, a kifizetest teljeslt6 bank 
vagy a Tarsasag reszere tovabbitsa. annak erdekeben, hogy azok a Veteli Jog Gyakorlasar61 5z616 
Nyllalkozatban foglalt k6telezettsegeiknek eleget tehessenek. A jelen Reszvenyesi NyHatkozatban nagy 
kezd6betiivel Irt kifejezesek (hacsak a jelen Reszvenyesi NyHatkozatban mashogy nem kerulnek 
meghatarozasra) a Veteli Jog Gyakorlasar6! Sz6!6 Nyilatkozatban meghatarozott jelentessel bfrnak. (By 

transferring the Shares to the A TP Securities SUb-Account the Shareholder accepts the terms and conditions of the Call Option 

Right Declaration and gives his consent that his Shareholder Declaration and his data (incfuding personal data) included in the 

Shareholder Declaration may be handled by the Tender Agent pursuant to the stipulations of the Call Option Right Declaration 

and may be fOflNarded by the Tender Agent to ATP, its bank rendering payments, or to the Company in order to fulfill their 

obfigations set out in the Calf Option Right Declaration. Terms with big capital letters in this Shareholder Declaration shall have 

the same meaning as defined in the Caff Option Right Declaration, unless they are defined otherwise in this Shareholder 

Declaration.) 
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A Reszvenyes elfogadja, hogy a Wteli Jog Gyakorhlsar61 Sz616 Nyilatkozatra, beleMve a Reszvenyesi 
Nyilatkozatot, a magyar jog iranyad6. (The Shareholder accepts that the Call Option Right Declaration, Including the 

Sharehofder Declaration shall be governed by Hungarian law.) 

Kerjuk, itt irja ala a Reszvenyesi nyilatkozatot. (Please sign the Shareholder Declaration below.) 

Kelt (Place): yaros (city): ___________ , orszag (country): __________ _ 

Idopont (Date): ev (year): 2013, h6nap (month): ________ , nap (day): __ 

Cegnev (Company name): ________________________ _ 

Reszvenyes vagy Meghatalmazott alai rasa 
(Signature of the Shareholder or Proxy): ________________________ _ 

Alairo neve nyomtatott betUkkel 
(Name of the signatory with block capital letters): ______________________ _ 

Tarsasag neve (ha nem maganszemely jar el) 
(Company name, if not a private person): _________________________ _ 

Alair6 beosztasa (hanem maganszemely jar el) 
(Position of the signatory, if not a private person): ______________________ _ 
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2. MELLEKLET- Mcgllataimazas Minta 

Alulirott. 

Nav/cagnev: 

Cimiszekhely: 

Anyja szuletesi neve (ha maganszemely): 

MEGHAT ALMAzAS 

Azonosit6 okmany tipusa (ha maganszemeny): 

Azonosit6 okmany szama: 

ezennel meghatalmazom 

Nevicegnev: 

Cimlszekhely: 

Anyja szGletesi neve (ha maganszemely): 

Azonosit6 okmany tipusa: 

Azonosft6 okmany szama: 

23 

hogy az Arts et Techniques du Progres (szekhely: 25 rue Eugene Vignat, 45000 Orleans, Franciaorszag, 
cegjegyzekszam: 582 057 600) altai az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan Mukbd6 Reszvenytarsasag (szekhely: 
1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38. Magyarorszag, cegjegyzekszam: 01-10-041762, a tovabbiakban "Tarsasag") 
reszvenyei tekinteteben gyakorolt veteli jog kapcstln nevemben eljarjon es kepviseljen az ATP-vel, a 
Tarsasaggal, valamint harmadik szemelyekkel szemben. 

A jelen meghatalmazas ala(rasaval meghatalmazott hozzajarul a szemelyes es egyeb adalail a Lebonyolito a 
Veteli Jog Gyakorlasarol Sz616 Nyilatkozatban foglall szabalyok szerint kezelje iIIetve az ATP, a kifizetest teljesit6 
bank, vagy a TBrsasag reszere tovabbitsa, annak erdekeben, hogy azok a Veteli Jog Gyakorlasar61 Sz610 
Nyilatkozatban foglall k6telezettsegeiknek eleget tehessenek. 

Hely: varos: ____________ , orszag: ___________ _ 

Kelt: ev: 2013. h6: ________ , nap: __ 

Cegnev (csak nem maganszemelyek eseteben):. _______________________ _ 

A meghatalmazast ado Reszv,myes alal,,;sa: 

Az alairo neve (nyomtatott nagybetOvel): 

Cegnev (ha nem maganszemely): ____________________________ _ 

Az a!air6 beosztasa (he nem maganszeme!y): _______________________ _ 

EI6ttunk mint tanuk el6tt (kizar6lag maganszemely meghatalmazo ReszvEmyes eseteben): 

TanD alafrasa: _____________ _ Tanu alafrasa: 

Nev: _______________ Nev: ______________ _ 

Lakcim: ______________ _ Lakclm: _______________ _ 

Elfogadom a meghatalmazast: 

A megh8talmazott 8131"'58: ______________________________ _ 

Az al<31ro neve (nyomtatott nagybetUvel): __________________________ _ 

Cegnev (ha nem maganszemely): __________________________ _ 

Az alalr6 beosztasa (ha nem maganszemely): _______________________ _ 
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3. MELLEKLET- Utmutato a Reszvellyesi Nyilatkozat KltOitesehez 

1. A RESZVENYES ADATAI 

Kerjiik, adja meg a Reszvenyesi Nyilatkozatban kert adatokat. Amennyiben nem adja meg 
az osszes kel1 adatot, az on Reszvenyesi Nyilatkozata nem minosiil teljesnck, 

Kerjilk, adja meg ad6azonosit6 jelet, amclmyiben On magyar ad6jogi illetosegii 
magimszemely, KerjUk, vegye figyelembe, hogy az Art. 24. § (5) bekezdese eloirja, hogy ha 
Reszvenyes nem kiizli az ad6azonosit6 jel<~t, a Lebonyolit6nak a kifizetest az ad6azonosit6 
jel k6zleseig meg kell tagadnia. A Lebonyolit6 az On altaI kezdemenyezett es az ATP 
Eretkpapir-AIszillnl;\n j6vairt reszveny transzfereket az On ad6azonosit6 jele alapjan 
iisszeparositja az On Reszvenyesi NyilatkozatavaL Ezert kerjiik, tiintesse fel ad6azonosit6 
jelel a bankjimaklbr6kerenek adott reszveny transzfer utasltas megjegyzes rovataban. 

2. RESZVENYEK SzAMA 

Amennyiben nem jcl6li meg a transzferalt Reszvenyek szamM, vagy a Reszvenyes altai az 
ATP Ertekpapir-Alszamlara transzfenilt Reszvenyek szama elter a Reszvenyesi 
Nyilalkozatban felliinletett Reszvenyek szamM61. ugy a Reszvenyek megvetele annyi szamu 
Reszvenyre lesz ervenyes, amennyi tenylegesen transzfenllasra kernl!. 

3. BANKSZAMLA ADATOK 

A Vetelar kizar6Iag olyan szamlara lItalhat6, amely a Reszvenyes tulajdomiban all. Ez lehet 
befektetesi szolgaltatast nyujt6knallevo Ugyfelszal11la csakugy, mint magyar maganszemely 
Reszvenyesek eseteben a "NYESZ" os "TBSZ" szamla. 

A Veteli Jog Gyakorlasarol Sz616 Nyilatkozat rendelkezesei alapjan csak az Eur6pai Unio 
valamely tagallamaban vagy az Amerikai Egyesiilt AUamokban olyan hitelintezet altai 
vezetetl bankszamlara teljesitheto a Vetelar kifizetese, amely elfogad forintban t6rteno 
atutalasokat. 

KeIjiik, vegye figyelembe, hogy amennyiben a Vetelarat a nyugdij elo-takarekossagi 
szamlara kivanja lItaltatni az Szja tv. relldelkezeseinek megfelel6en, ugy a szamlaszam 
melletti "NYESZ" mezot jel6lje meg. Hasonl6keppen jelolje meg a szamlaszam melletli 
"TBSZ" mezot, ha a tartos befektetesi szamlara kivanja utaltatni. Ha egynel tiibb szamlara 
kivanja utaltatni a Vetelarat (pI. egy reszet egy j\,TYESZ szamla.ra es egy masik reszet egy 
TBSZ wimliIra), ugy kerjiik, nytljtson be ketto vagy t6bb Reszvenyesi Nyilatkozatot. 

4. ADOzAsI NYILATKOZATOK 

Ha on nem jeWI i meg, hogy On magyar ad6Ggyi illetosegii, vagy abban az esetben, ha On 

klilfiildi ad6iigyi illetosegii, nem csatolja az On kUlfoldi illetoseget igazol6, a nem magyar 
ad6hat6sag altaI kiillitott, ad6Ugyi illetosegre vonatkoz6 igazolas (Jlletosegi 19azolas) 
magyar vagy angol nyelv(i hiteles forditasanak masolatat, akkor az On Reszvenyesi 

Nyilatkozata nel11 minosUl teljesnek es a Vetelar nem keriil Mutahisra. 

4.1 A jovedelem l11inositese a magyar szemelyi jovedelemad6 alkalmazasiiban 

Ha On mab'Yar ad6Ugyi illetoseggel bir6 maganszemely, kerjUk, jel6lje X-szel, hogy a 
szemelyi j6vedelemad6 alkalmazasaban milyen jiivedelmet szerez. 
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Amig On nem nyilatkozik arrol, hogy a Vetelar kitizeteseb61 sz;;rmazo jiivedelem a mab'Yar 
szemelyi jiivedeJemado alkalmazasaban milyen tipusu jovedelemnek minosUI, addig a 
Vetehir nem keriil itutalisra, 

KerjUk, hogy kiiliin-kiil6n Reszvenyesi Nyilatkozatokat tiiltsiin ki azokrol a Reszvenyekrol, 
amelyek eladasabol szarmazo jiivedelem magyar szemeIyi jiivedelemado alkalmazasaban 
kUliinbiiz6 jovedelemkent (peldaul "ellenorziitt t6kepiaci Ugyletbol szarmaz6 
jiivedelemkent" es "arfolyamnyeresegbol szarmaz6 jiivedelemkent") minosUL 

Ha On magyar adoUgyi iJlet6segii maganszemely es a Reszvenyek eladasab61 szimnazQ 
jiivedelme 

a) "eJlenorziitt tokepiaci ligyletb61 szannazo jiivedelemnek" vagy 

b) ,Jartos befektetesb61 szarmaz6 jovedelemnek" vagy 

c) az Szja tv, szerinti kiivetelmenyeknek megfelel6 nyugdij-el6takarekossagi szamlan 

j6vidrt jiivedelemnek 

minosGI, akkor On kitiiltotte a Reszvenyesi Nyilatkozat adonisra vonatkoz6 reszet, ezert 
kerjGk, folytassa az 5, ponttaL 

Ha On magyar adoGgyi illet6segG maganszemeIy es a Reszvenyek eladasabol szarmaz6 
jovedelme "arfolyamnyeresegbol szarmaz6 jiivedelemnek" minosUI, akkor kerjGk, folytassa 
ennek az adozasi ceIu nyilatkozatnak a kitolteset a 4,2 es 4.3 pontokkaL 

4.2 BekerGiesi ar es kOltsegek 

A Reszvenyesi Nyilatkozat ezen reszet csak akkor kell kitoltenie, ha a Reszvenyek 
eladasab61 szarmazo jiivedelme "t6kejovedelemnek" min6sliL 

A Veteli Jog Gyakorla.sar61 Sz6J6 Nyilatkozat kozzetetelenek idopontiaban hatalyos adojogi 
szab31yok ertelmeben, a Lebonyolit6 koteles 16% szazalekos szemelyi jovedelemad6 
el61eget levonni a magiinyszemeJyek altai a Reszvenyek eladasab61 realizal! jovedelemboL 

KerjGk, mellekelje az(oka)t a dokumentumo(ka)t, amely(ek) igazolja/igazoljiik a 
Reszvenyek vetelarat es a hozzajuk kapcsolod6 jarulekos kiiltsegek osszeget (peldfml a 
Reszvenyes ertekpapirsziimla-vezet6je "Jtal kibocsatott igazolast "bekerulesi ar igazoliis"), 
Ez(eke)t a dokumentumo(ka)t a Reszvenyesi Nyilatkozattal egyUtt kcll benylijtani a 
Lebonyolit6hoz, ellenkez6 esetben a Lebonyolft6 koteles az ezekben foglalt osszegekre vala 
tekintet nelkiil eljami es a Vetehir teljes osszeget arfolyamnyeresegnek tekintenL 

4.3 Egeszsegiigyi hozziijaruilis 

KerjGk, nyilatkozzon, hogy a 2013-as ad6evben mar eJerte·e vagy varhatoan el fogja-e emi 
az egeszsegGgyi hozzajarulas-fizetesi felso hatart, ami a jelen Veteli Jog Gyakorhisar61 
Sz616 Nyilatkozat id6pon\iaban 450,000 forint 

KerjGk, vegye figyelembe, hogy az Eho tv, IliA, § (1) and lilA, § (2) bekezdese 
ertelmeben a Lebonyolit6 mindaddig kiiteles visszatartani az egeszsegGgyi hozzajarulast, 
amig ()n nem erositi meg, hogy 2013-ban mar elerte vagy varhat6an el fogja emi az 

egeszsegGgyi hozzajarulas-fizetesi fels6 hatart, 

Ezt a nyilatkozatot a mindenkor hataIyos Eho tv,-nek megfelel6en kell megtenni, 

Abban az esetben, ha a Reszvenyesek ugy nyilatkoznak, hogy a 2013-as adoevben mar 
elertek vagy varhat6an el fogjak emi az egeszsegGgyi hozzajarulas.fizetesi felso hatart, a 
Lebonyolito nem fogja visszatartani az egeszsegGgyi hozzajarulast Ugyanakkor, ha a 
fizetett hozziljarulas megsem eri el a felso hatart az ev vegeig, a Reszvenyeseknek az 6ket 
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terhelo szazalekos meliekil egeszsegUgyi hozzajarulast 6 szazalekkal novelten, a tiirgyevre 
vonatkozo szemelyi jovedelemador61 benytutott adobevallasukban kell bevallaniuk, es a 
bevallas benyiljtasara eloirt hatarid6ig megfizetniiik. Az felso hatar eleresere vonatkozo 
valotlan tartalmu nyilatkozat a magyar ad6hatosagok altaI kivetett birsagot - beleertve a 
kesedelmi potlekot - vonhat maga utan. Minden mas esetben, a jogszabalyoknak 
megfeleloen a Lebonyolit6 14% egeszsegiigyi hozzajaruhist von Ie a Reszvenyes 
arfolyamnyeresegbol szalmaz6 j6vedelmeb61 

5. MELLEKLETEK 

Kerjiik, jelOlje meg, hogy mely dokumentumokat esatolta a Reszvenyesi Nyilatkozathoz. 
Kerjiik, bizonyosodjon meg rola, hogy minden sziikseges esatolmanyt es melh~kletet esatolt 
a Reszvenyesi Nyilatkozathoz (amennyiben sziikseges, a hivatalos forditasukkal es/vagy az 
illetekes magyar kiilh\pviseletek (konzulatus) altai feliilhitelesitett es/vagy a Ragai 
Egyezmenynek megfeleloen kUlf61di k6zjegyz6 elott alafrt es apostille tamisitvannyal 
ellatott dokumentumokkal egyiitt). Ezek hi{myaban a Reszvenyesi Nyilatkozat nem minostil 
teljesnek. 

6. ALAtRAsOK 

Ha On meghatalmazott, kerjiik, jelezze, hogy meghatalmazottkent jar e1. Kerjiik, hogy adja 

meg adatait es mellekelje a Meghatalmazast es, amelmyiben sziikseges, annak minden 

sziikseges mellekletet. A Meghatalmazast megfeleloen ala kell irnia a Reszvenyesnek es 

Ormek is. Ezek hianyaban a Reszvenyesi Nyilatkozat nem minosUl teljesnek. 
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IGAZOLAs FEDEZET RENDELKEZESRE ALLAsAROL 

Tudomasunk van arrol, hogy az Arts et Techniques du Progres (szekhelye: 25, rue Eugene 
Vignat 45000 Orleans, adoszama: FR 55 582057600, a tovabbiakban "Arts et Techniques du 
Progres"), a tokepiacrol szolo 2001. evi CXX. tOrveny 76fD. szakaszanak megfeleloen elni 
kivan a EGIS Gyogyszergyar Nyilvanosan Miikodo Reszvenytarsasag (szekhelye: 1106 
Budapest" Keresztliri lit 30-38.; cegjegyzekszama: Cg. 01-10-041762, a tovabbiakban 
"EGIS") a Budapesti Ertektozsdere bevezetett es nem az Arts et Techniques du Progres 
tulajdonaban leva tOrzsreszvenyeire (a tovabbiakban "Reszvenyek") vonatkozo vetelijogaval 
(a tovabbiakban "Veteli Jog Gyakorlasa"). 

A Veteli Jog Gyakorlasahoz a tokepiacrol szolo 2001. evi CXX. tOrveny 76fD. § (1) c) pontja 
alapjan az Arts et Techniques du Progres-nek, mint a veteli jog gyakorlojanak igazolnia kell, 
hogy megfelelo fedezettel rendelkezik a veteli jog targyat kepezo Reszvenyek 
megszerzesehez szUkseges ellen6tek teljesitesehez. 

A fentiekre tekintettel a K&H Bank Zrt. (szekhelye: 1095 Budapest, Lechner Odon fasor 9 
cegjegyzekszama: Cg. 01-10-041043, tovabbiakban: "Bank") igazolja, hogy 

7 788 928 000 Ft 
azaz hetmilliard hetszaznyolcvannyolcmilli6 kilencszazhuszonnyolcezer forint 

osszeg az Arts et Techniques du Progres Banknal vezetett leteti szamlajan az Arts et 
Techniques du Progres rendelkezesere all es 

a) a jelen igazolas kiadasat koveto 60 napig vagy 

b) addig az idopontig, ameddig (i) az ellenertek teljes egeszeben megfizetesre kerUl azon 
reszvenyesek szamara akik az Arts et Techniques du Progres veteli jog gyakorlasarol 
szolo nyilatkozataban foglaltak szerint, az atadasi idoszak alatt ervenyesen atadtak a 
reszvenyeiket az Arts et Techniques du Progres szamara es (ii) azon reszvenyesek 
szamara jaro ellenertek amely reszvenyesek reszvenyei ervenytelenitesre kenilnek 
amiatt, hogy az adott reszvenyesek nem adtak at (vagy nem ervenyesen adtak at) a 
reszvenyeiket az Arts et Techniques du Progres szamara atutalasra kenil az EGIS 
szamara. 

(a fenti a) es b) feltetel kozUl amelyik korabban bekovetkezik) a fenti celra zarolasra kerUlt 
bankunknal es azt ezen idoszak alatt kizarolag a fenti b) pontban ift fizetesekre hasznalhato 
fel. 

A Bank Zrt. kepviSe ete ' 

Hely: BUdapest, ~ . vember 14. 

Alairas: ___ l_l ______ _ 
Nev: Hodina Peter 

Beosztas: D gyvezeto Igazgato 

...L 
K&H 

S / ()10/ 
Alainls: _ ___ ~ ___ ____'_ .~ _ __ _ 

Nev: Salat Tibor 

Beosztas: Igazgato 

K&H Bank Zrt. " 
1047. ft.""{{. 
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