
 
 
 
 

Az Átalakulás (egyesülési) terv 
10. sz. melléklete 

 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott …………………………………………….., tekintettel a Budapesti Ingatlan Nyrt.-be történő beolvadásáról 
hozott előzetes döntésre, ezúton bejelentem a Budapesti Ingatlan Nyrt. Igazgatótanácsa részére, hogy …… db, 
azaz……………………….darab egyenként 100,-Ft névértékű BIF névre szóló törzsrészvényem (ISIN: 
HU0000088760) tekintetében – mely per, teher- és igénymentes –  
 

nem kívánok a beolvadással létrejövő jogutód társaság részvényesévé válni. 
 
Adataim a következők: 
Név (cégnév): 
Cím (székhely): 
Értesítési cím: 
Anyja neve:  
Értékpapír-számlavezető: 
Értékpapír-számla száma: 
Adóazonosító jel (adószám): 
 
A fentiekben megjelölt részvényeim ellenértékét (azaz egy részvény tekintetében 244,57-Ft, azaz 
kétszáznegyvennégy egész ötvenhét század forintot) az alábbi bankszámlára/ügyfélszámlára történő átutalással 
kérem kiadni. 
 
számlavezető neve: 
számlaszám: 
 
Jelen nyilatkozat megtételével elfogadom a Budapesti Ingatlan Nyrt. Igazgatótanácsa által a  
 

 a BIF Jókai 34. Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; 

cégjegyzékszám: 01-09-888463; statisztikai számjel: 14090956-6810-113-01),  

 a BPR DELTA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; 

cégjegyzékszám: 01-09-701565; statisztikai számjel: 12748282-6810-113-01;). 

 a BPR GAMMA Ingatlankezelő Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. cégjegyzékszám: 01-

10-046024; statisztikai számjel: 14325832-6820-114-01), 

 a BPR Rákóczi 57 Ingatlanhasznosító Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; 

cégjegyzékszám: 01-09-920720; statisztikai számjel: 14805619-6820-113-01), 

 a KATLAN Befektetési Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-10-

044292; statisztikai számjel: 12320484-6810-114-01), 

 a KATLANKA B Befektetési Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; cégjegyzékszám: 01-09-

674705; statisztikai számjel: 11752536-6810-113-01), és  

 a BU-MA Ingatlan Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; 

cégjegyzékszám: 01-09-680200; statisztikai számjel: 11861342-6810-113-01) 

 



 
 
Beolvadó társaságoknak a Budapesti Ingatlan Nyrt.-be történő beolvadásával létrejövő jogutód társaságban 
részvényesként részt venni nem kívánó részvényesekkel történő elszámolás rendjét tartalmazó, a közgyűlési 
előterjesztés mellékleteként közzétett Átalakulási (egyesülési) tervben lévő felhívásban foglaltakat.  
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti részvények az átalakulás cégbírósági bejegyzését követően a Budapesti 
Ingatlan Nyrt. ezen célra elkülönített, a CIB Bank Zrt. által a KELER Zrt-nél vezetett 0062/M00000 számú, „ BIF 
253639” sz. ügyfél azonosítójú értékpapír-számlájára transzferálására kerüljenek. E hozzájárulásom feljogosítja a 
Budapesti Ingatlan Nyrt.-t arra, hogy a cégbírósági bejegyzést követően a transzfer megbízást az 
értékpapírszámla-vezető részére eljuttassa, és egyúttal meghatalmazom a Budapesti Ingatlan Nyrt-t, hogy a 
beolvadás cégbírósági bejegyzését követően a transzfer megbízásra a transzfer értéknapját helyettem és 
nevemben rávezesse.  
 
Megértettem, hogy az átalakulás cégbírósági bejegyzésével egyidejűleg a fentiekben megjelölt részvényeim 
feletti tulajdonjogomat elveszítem. A jelen nyilatkozatom joghatásaival teljes mértékben tisztában vagyok, azokról 
előzetesen tájékozódtam, illetve tájékoztatást kaptam, illetve a jelen nyilatkozatom megtételekor nem tévedtem 
annak tartalmában, azt nem jogellenes fenyegetésre, illetve megtévesztésre tekintettel teszem. 
 
 
Dátum: 
 
 
       ……………………………………….. 
        Részvényes aláírása 
 
 
 
 
1.tanú       2.tanú 
Aláírása:      Aláírása: 
Neve:       Neve: 
Címe:       Címe: 


