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HIRDETMÉNY 
 

 
 
 

1)    ÉRTELMEZŐ  RENDELKEZÉSEK  
 

Adatok: Kitöltött Eladási Nyilatkozat, illetve az ebben szereplő adatok, beleértve a 
személyes adatokatbank- és értékpapírtitkot. 

Bekerülési Érték: A Részvényes által a Részvények megszerzésére fordított érték. 

Eladási jog: ATpt. 63. §-a alapján a Társaság részvényeinek a szabályozott piacról való 
kivezetésével  (forgalomban  tartásának  megszüntetésével)  kapcsolatosan 
azon  Részvényeseit   megillető  eladási  jog  (eladási  ajánlat),  akik  nem 
tartoztak   a   közgyűlési   döntés   támogatói   közé,   és   akiknek   az   adott 
Részvényét  a  kivezetés  közvetlenül  érinti,  a  Tpt.  63.  §.  (7)  bekezdése 
szerint. 

Eladási Időtartam: A Kezdőnaptól a Zárónapig tartó időszak, amely alatt az Eladási Nyilatkozat 
elfogadható. 

Elfogadó Hely: A Társaság (Norbi Update Lowcarb Nyrt.) székhelye: 1031 Budapest, Záhony 
utca 7/C. 

Eladási Nyilatkozat: Jelen  Hirdetmény  I.  számú  mellékletében  foglalt  részvényesi  nyilatkozat, 
melyben a Részvényes a Tpt. 63. §. (7) bekezdése szerinteladási jogát 
gyakorolja oly módon, hogy kötelezettséget vállal aVételár megfizetése 
ellenében a Részvények átruházására, amely Eladási Nyilatkozat nem vonható 
vissza. 

Elfogadó  Részvényes, illetve 
ennek származékos alakjai: 

azon  erre  jogosult  Részvényes,  aki  a  Tpt.  63.  §.  (7)  bekezdése  szerint 
eladási jogát gyakorolja. 

Felügyelet vagy MNB: A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8- 9.) 

Kezdőnap: Az Eladási Időtartam első napja, azaz 2016.június 1. 

Meghatalmazás: A Részvényes közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kivezetéssel kapcsolatos eladási jog 
gyakorlására irányuló eljárás során helyette és nevében a meghatalmazott 
járhat el. 

Részvényes A Norbi Update Lowcarb Nyrt. részvényese 

Részvény-átruházási 
Szerződés: 

A jelen Hirdetményben meghatározott formai és tartalmi feltételeknek 
megfelelően kiállított és a Társaságrészére benyújtottEladási Nyilatkozattal a 
Zárónapon létre jövő részvény-átruházási szerződés. A Részvény-átruházási 
Szerződés létrejöttére, teljesítésére, megszűnésére és minden azzal 
kapcsolatos  egyéb  kérdésre  a  Tpt.  és  a  Ptk.  valamint  jelen  Hirdetmény 
rendelkezései az irányadók. 

Részvény( ek): A Társaság által kibocsátott valamennyi szavazati jogot megtestesítő, névre 
szóló, dematerializált törzsrészvény, amelyek ISIN kódja: HU0000128103. 

Társaság: Norbi Update Lowcarb Nyrt. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.; 
Cg.01-10-047754) 

Teljes                   Elfogadási 
Dokumentáció: 

Eladási   Nyilatkozat   és   a   Kitöltési   Útmutató   alapján   szükség   szerint 
csatolandó mellékletekkel együtt 

Tpt.: A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény. 

Vételár: Részvényenként 440 Ft 

Zárónap: Az Eladási Időtartam utolsó napja, azaz 2016.július 30. 
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2)    ELADÁSI  J O G 
 

A kivezetésről szóló döntés közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő határidőn belül a Norbi Update Lowcarb 

Nyrt. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.) azon Részvényese, akik nem tartoztak a közgyűlési döntés 

támogatói közé, és akiknek az adott Részvényét a kivezetés közvetlenül érinti, kérheti, hogy a Társaság a részvényét 

vegye meg tőle. 
 

a)   A részvényesi eladási jog megnyíltának kelte (kezdő napja): 2016.június 1.  

b)   Az Eladási Időtartam Kezdőnapja 2016.június 1. Zárónapja pedig 2016.július 30. 

c)    Vételár: 440 Ft a Tpt. 63/A. §-a alapján 
 

 
 
 
 

3)    LEBONYOLÍTÁS 
 

3.1 Azoknak a Részvényeseknek, akik a kivezetéshez kapcsolódóan értékesíteni kívánják Részvényeiket, a jelen 

3.1 (a-f) pontban meghatározott módon a Társasághoz kell eljuttatniuk a Részvényeiket, valamint jelen Hirdetmény 

II. számú mellékleteként csatolt, a Kitöltési Útmutató szerint kitöltött és aláírt Eladási Nyilatkozatot a szükséges 

mellékletekkel együtt. 
 

Kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék meg a Társaságot személyesen nyitvatartási időben, illetve a +36-30- 

536-5253-es telefonszámon munkanapokon 09-tól 17 óráig. 
 

a.    A  kivez etéshez  kapcsolódó  eladási  jog  gyakorlásának  általános  feltételei 
 

A Részvény-átruházási Szerződés a Társaság és az Elfogadó Részvényes között a Zárónapon jön létre. 

A  Részvényes  tudomásul  veszi,  hogy  a  Részvényeket  a  Társaság  KELER  Zrt-nél  vezetett  14400018-

03310607  42/M számú, értékpapírszámlájára kell transzferáltatni a Zárónapig. Megjegyzésbe a következő 

azonosítót szükséges beírni: 20195. A Társaság ezen az alszámlán zárolja a Részvényeket a Zárónapig. 

A Zárónapon a Társaság áttranszferálja a Részvényeket a saját EQUILOR Zrt.-nél nél vezetett  

144000180331060702019509 számú értékpapírszámlájára, illetve a részvények ellenértékét átutalja a 

részvényesek által megadott számlaszámra. 

 
A Társaság a Részvények tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha (i) a Részvények a Társaság 

értékpapírszámláján jelen Hirdetményben meghatározottak szerint jóváírásra kerülnek és (ii) aVételár 

megfizetésre kerül az Elfogadó Részvényes számára. 

 
A kivezetés kapcsán a Részvényes által gyakorolt eladási jog gyakorlására a magyar jog irányadó. Az 

Elfogadó Részvényes aláveti magát annak, hogy a kivezetéssel kapcsolatos eladási jogának gyakorlásából  

eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitában, ideértve, de nem kizárólag Eladási Nyilatkozatának 

megtételével és az annak alapján létrejövő Részvény-átruházási Szerződés érvényességével, 
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értelmezésével és megszűnésével kapcsolatosan, kizárólagosan és végérvényesen a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező magyarországi rendes bíróság döntsön.
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Amennyiben a Részvényesek részéről eladási joguk gyakorlása nem érvényes eljárási (formai) vagy anyagi 

szabályok megsértése miatt, a Részvényeket a Társaság a Zárónapot követő 5 munkanapon belül 

visszatranszferálja az érintett Részvényes által az Eladási Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára, 

vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek, kivéve, ha jelen Hirdetmény 

másként nem rendezi a követendő eljárást. 

 
A kifizetést  teljesítő Társaság  költségei  nem az Elfogadó Részvényest  terhelik, az átutalást  fogadó 

pénzintézet költségei és díjai azonban az Elfogadó Részvényest terhelik. 

 
Amennyiben a Részvények nem TBSZ vagy NYESZ számláról kerülnek érvényesen felajánlásra, az Vételár 

az Eladási Nyilatkozatban a Részvényes által megadott belföldi hitelintézetnél vezetett, forintban 

kezdeményezett  átutalás fogadására alkalmas folyószámlára, vagy belföldi befektetési vállalkozásnál 

vezetett ügyfélszámlára  történő átutalással,  kizárólag forintban kerül kifizetésre jelen Hirdetményben 

meghatározottak szerint. 

 
A Társaság nem fizet kamatot, illetve a Társaság nem esik késedelembe, ha az ellenérték kifizetése az 

Eladási Nyilatkozatban hibásan megadott információk miatt nem lehetséges. 
 

 

b.    Az  eladási  jog  gyakorlásának  módja,  feltételei 

 

Az eladási jog gyakorlása a Teljes Elfogadási Dokumentációnaka Társasághoz történő benyújtásával és 

a Részvényeknek a Társasághoztörténő transzferálásával történhet az alábbiak szerint. 

 
- A Részvényes gondoskodik arról, hogy az I. számú mellékletként csatolt Eladási Nyilatkozatnak a 

Kitöltési Útmutató szerint hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt példányát, a Részvények 

zárolásáról és a Zárónappal való transzfer-instrukcióról szóló igazolással (amennyiben az 

rendelkezésre áll), valamint az Eladási Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint 

csatolandó mellékletekkel együtt (mindezek a továbbiakban „Teljes Elfogadási Dokumentáció") két 

eredeti, mindenben megegyező példányát a Társaság az Eladási Időtartamon belül kézhez vegye; 

 
- Ha  eljárási  (formai)  vagy  anyagi  szabályok  megsértése  miatt  a  Részvények  felajánlása  nem 

érvényes,  a Részvényeket  a Társaság  a Zárónapot  követő  5 munkanapon  belül a fenti  3.1(a) 

pontban foglaltak szerint visszatranszferálja az érintett Részvényes által az Eladási Nyilatkozatában 

megjelölt értékpapírszámlájára,  vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények 

érkeztek.
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-  Az Eladási Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Eladási Időtartamon belül zárolásra 

kerül a Társaság KELER Zrt--nél vezetett 14400018-03310607  42/M számú értékpapírszámláján; 

 
-  Amennyiben   az   Eladási   Nyilatkozatban   megjelölt   Részvények   száma   eltér   a   ténylegesen 

transzferált Részvények számától, az eladási jog gyakorlása a ténylegesen transzferált Részvények 

tekintetében érvényesnek minősül. Eltérés esetén a Társaság a Zárónapot követő 5 munkanapon belül 

az Elfogadó Részvényest az eltérésről értesíti, egyben felhívja az eltérés tisztázására. 

 
c.    A  Teljes  Elfogadási  Dokumentáció  a  Társaság  rész ére  történő  benyújtásának  eljárási  sz abályai 

 

-     Az Eladási Nyilatkozat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtható be. 
 

 

-  Meghatalmazott  igénybevétele  esetén  a  meghatalmazott  személynek  az  Eladási  Nyilatkozat 

megtételére vonatkozó III. melléklet szerinti Meghatalmazással kell rendelkeznie. 

 
-  Az Eladási Nyilatkozatot és a Meghatalmazást a Kitöltési Útmutató szerint olvashatóan kell kitölteni 

és benyújtani a Társaságnak az Eladási Nyilatkozat, illetve a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint 

csatolandó mellékletekkel együtt. Az Eladási Nyilatkozat a Kitöltési Útmutatóval együtt a Társaság 

honlapjáról letölthető, illetve annak nyomtatott példányai az Elfogadó Helyen (azaz a Társaság 

székhelyén) a Részvényesek rendelkezésére állnak. 

 
- Amennyiben a felajánlott Részvények több TBSZ számláról, vagy különböző típusú (pl. NyESZ és 

TBSZ) számlákról kerültek transzferálásra,  akkor minden számla vonatkozásában  külön Eladási 

Nyilatkozatot kell kitölteni és leadni az adott számlának megfelelő adatokkal. 

 
-      A Részvényes az Eladási Nyilatkozatát (eladási ajánlatát) nem vonhatja vissza. 

 

 

-  A Teljes Elfogadási Dokumentációt a Részvényes, vagy annak fentiek szerinti meghatalmazottja 

kizárólag személyesen nyújthatja be a Társaság részére az Elfogadó Helyen, (azaz a Társaság 

székhelyén) az Eladási Időtartam alatt, azok üzleti óráiban reggel 9 és délután 16 között, a Zárónapon 

pedig 24:00 óráig, 

 
-  Az Eladási Nyilatkozat befogadásának feltétele, hogy a Teljes Elfogadási Dokumentáció két eredeti, 

mindenben megegyező példánya a Zárónapon 24:00 óráig megérkezzen aTársasághoz. Felhívjuk 

az Elfogadó Részvényesek szíves figyelmét arra, hogy a Teljes Elfogadási Dokumentáció 

meghatalmazott  útján történő eljuttatásával  kapcsolatos felelősség az Eladási Nyilatkozatot tevő 

Részvényest terheli. A Teljes Elfogadási Dokumentáció nem teljes, vagy hibás kitöltéséből, továbbá 

a teljes Elfogadási Dokumentáció két eredeti példánya közötti esetleges eltérésből adódó bármely 

jogkövetkezményt az Elfogadó Részvényes köteles viselni.
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d.    Részvények  transzferálása 
 

- Az eladási jog gyakorlásához szükséges, hogy az Eladási Nyilatkozatban felajánlott Részvények az 

Eladási Időtartamon belül ténylegesen zárolásra kerüljenek a Társaság KELER Zrt-nél vezetett 

14400018-03310607  42/M számú értékpapírszámláján. Amennyiben az Eladási Nyilatkozaton 

feltüntetett darabszám eltér a transzferált Részvények számától, úgy az eladási jog gyakorlása a 

Társaság KELER Zrt nél vezetett, 14400018-03310607  42/M számú értékpapírszámláira ténylegesen 

transzferált Részvények tekintetében minden további intézkedés nélkül érvényes. 

 
-      Az Elfogadó Részvényes viseli a Részvények transzferálásának felelősségét és kockázatát. 

 

 

-  A transzferálásra adott megbízásban kérjük, jelölje meg a Társaság KELER Zrt-nél vezetett 

fenti számlaszámát, továbbá a közlemény rovatban tüntesse fel ügyfél- és értékpapírszámla 

számát (ahonnan a transzfert indította), továbbá adóazonosító jelét/adószámát! 

 
-  Felhívjuk a Részvényesek  figyelmét, hogy eladási joguk gyakorlása esetén  - a transzferálására 

adott megbízással egyidejűleg - kérjék a transzfert végző befektetési szolgáltatótól a Részvények 

Bekerülési Értékének a Társaság részére történő igazolását. Ebben az esetben a transzfert indító 

befektetési szolgáltató a megbízás teljesítése során igazolja a Társaság részére a Részvények 

Bekerülési Értékét. 

 
- Amennyiben  szolgáltatója  a  fenti  eljárástól  elzárkózik,  az  adott  befektetési  szolgáltatótól  kérje 

személyesen az IV. sz. melléklet szerinti Bekerülési Értékről szóló igazolás kiadását, és azt az Eladási 

Nyilatkozathoz mellékelje. Ellenkező esetben, azaz a Bekerülési Érték igazolásának hiányában, az 

Szja-törvény értelmében a teljes bevétel (azaz Részvényenként a Vételár) árfolyamnyereségnek 

tekintendő. Az árfolyamnyereség megállapításánál a Társaság csak a Részvények transzferálását 

végző befektetési szolgáltató Bekerülési Értékre vonatkozó igazolását fogadja el. 

 
- Természetes  személyek  esetén,  ha  (i)  az  Elfogadó  Részvényes  adójogi  szempontból  nem 

magyarországi illetőségű, (ii) Magyarország és az Elfogadó Részvényes adóilletősége szerinti ország 

között van érvényben kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény, és (iii)  az egyezmény szerint az  

árfolyamnyereség  nem  adóztatható  Magyarországon,  akkor  az Elfogadó Részvényes külföldi 

illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított adójogi illetőségigazolás eredeti példányával és annak 

hiteles magyar nyelvű fordításával kell igazolnia, melyeket az Eladási Nyilatkozathoz kell csatolni. 

Amennyiben az Elfogadó Részvényesre vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény 

szerint ennek jelentősége van, az Elfogadó Részvényesnek csatolnia kell egy nyilatkozatot (eredeti 

példányban) arról, hogy a Részvény eladása folytán megszerzett jövedelem tekintetében 

haszonhúzónak minősül-e, és csatolni kell ezen nyilatkozat hiteles magyar fordítását is. 
 
 
 

-  Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy a meghatalmazottnak az Eladási Nyilatkozat megtételére 

vonatkozó III. melléklet szerinti tartalmú Meghatalmazással kell rendelkeznie.
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e)          Az  Elfogadó  Rész vényes  nyilatkozatai  és  kötelez ettségvállalása i 
 

 
-  Az    I.    számú    mellékletben    található    Eladási    Nyilatkozat    aláírásával    a    Részvényes 

visszavonhatatlanul vállalja, hogy eladja az Eladási Nyilatkozatban meghatározott számú, a Társaság 

KELER Zrt-nél vezetett, 14400018-03310607  42/M számú értékpapírszámlájára transzferálandó / 

transzferált Részvényeket, pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási  jogtól és harmadik 

személy (ideértve jogi személynek nem minősülő, de perképes szervezeteket is) bármiféle jogától 

mentesen, jelen Hirdetményben foglaltak szerint. 

 
-      Az Eladási Nyilatkozat aláírásával a Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Eladási Nyilatkozat 

aláírásának napján és a Részvény-átruházási Szerződés létrejöttének napján: 
 

 

(i)   amennyiben  az  Elfogadó  Részvényes  nem  természetes  személy,  akkor  az  alapítás  helye 

szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, és eljáró képviselője rendelkezik az Eladási 

Nyilatkozat  aláírásához  és az abban  foglalt  kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges  jogkörrel, 

továbbá az Eladási Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal; 

 
(ii)  az Eladási Nyilatkozat  az Elfogadó  Részvényes  által személyesen,  vagy cégszerűen,  vagy 

Meghatalmazással ellátott meghatalmazott útján aláírt; jogszerű, érvényes és kötelező erejű 

kötelezettségvállalás; 

 
(iii) az Elfogadó Részvényesnek a megvásárlásra felajánlott Részvényei per-, teher-, igény- és 

átruházási korlátoktól mentes jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes 

jogosult eladni és átruházni azokat pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és 

harmadik személy bármiféle jogától mentesen; 

 
(iv) az  Eladási  Nyilatkozat  aláírása  és  eladási  joga  gyakorlásából  rá  háruló  kötelezettségek 

teljesítése  sem az Elfogadó  Részvényes,  sem a  Társaság  tekintetében  nem sérti az Elfogadó 

Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá a Részvények kivezetéséről szóló tudomásszerzése 

a reá vagy a Társaságra irányadó jog szabályait nem sértette meg; 

 
(v)  az Eladási Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által közölt minden adat, információ a 

valóságnak megfelel; 

 
(vi) Eladási   jogát   visszavonhatatlanul   gyakorolta   az   Eladási   Nyilatkozatban   meghatározott 

darabszámú Részvény tekintetében. Az Elfogadó Részvényes tudomásul veszi, hogy abban az 

esetben, ha a Társaság KELER Zrt-nél vezetett 14400018-03310607  42/M számú   

értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált és megfelelően beazonosított Részvények száma eltér 

az Eladási Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy eladási jogának gyakorlásaa fent 

hivatkozott értékpapírszámlára  ténylegesen transzferált Részvények tekintetében minden további 

intézkedés nélkül érvényes;
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(vii) az Elfogadó Részvényes betartott minden rá vonatkozó szabályt és előírást, beszerzett minden 

szükséges hozzájárulást, és megfizetett minden adót, amely eladási jogának gyakorlásával 

kapcsolatban bármely államban fizetendő, és nem tett vagy mulasztott el megtenni bármely olyan 

cselekményt, amelynek következtében a Társaság, vagy bármely más személy, bármely jogi vagy 

hatósági előírást megsért, vagy megsérthet a kivezetéshez kapcsolódó eladási joggyakorlásával 

kapcsolatban; 

 
(viii)a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó, a Részvény-átruházási Szerződés 

létrejöttének napján vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra; és 

 
(ix) a   Részvény-átruházási   Szerződés   érvényes   létrejötte   esetén   a   Társaság   jogosult   a 

részvénytulajdonát a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni. 
 

Az I. számú mellékletként csatolt Eladási Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul 

hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott Részvényeket a Társaság a KELER Zrt-nél vezetett értékpapírszámláján 

letétben tartsa. 
 

A Társaság  értékpapírszámlájára áttranszferált, de érvényesen  fel  nem ajánlott  Részvények  tekintetében a 

Társaság a Zárónapot követő 5 munkanapon belül az Elfogadó Részvényest az eltérésről értesíti, egyben felhívja 

az eltérés tisztázására.   
 

f)             A  Vételár  megfizetése 
 

A Társaság köteles az ellenérték teljesítésére a Zárónapot követő 10 munkanapon belül. Amennyiben a Társaság 

a Vételárat a Zárónapot követő 10 munkanapon túl fizeti meg, úgy a Társaság a Ptk. szerint számított késedelmi 

kamat megfizetésére köteles az Elfogadó Részvényes felé. 
 

3.2.        A Társaság  az  ellenérték  szolgáltatására  nyitva  álló  határidő  lejártát  követő  két  munkanapon  belül 

köteles  a  Felügyeletnek  bejelenteni  az  ellenérték  teljesítésének  vagy  nem  teljesítésének  tényét,  az  utóbbi 

esetben a nem vagy részleges teljesítés indokait is.
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4)    ADÓZÁSI KÉRDÉSEK 
 

Az alábbi összefoglaló a kivezetés során az Elfogadó Részvényes által értékesített Részvényekkel kapcsolatban 

az Elfogadó Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények általános jellegű ismertetése és nem tekinthető az 

összes olyan adózási szabály átfogó leírásának, amelynek jelentősége lehet az Elfogadó Részvényes által a 

kivezetés során értékesített Részvénnyel kapcsolatban. 
 

Az alábbi összefoglaló a jelen Hirdetmény közzétételekor hatályos magyar adójogi szabályok alapján készült. 

Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok megváltoznak (akár visszaható hatállyal), akkor az Elfogadó 

Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények az alábbiaktól eltérően alakulhatnak. A kivezetéssel 

kapcsolatosan gyakorolt eladási jog gyakorlása folytán bekövetkezett Részvény-értékesítéssel kapcsolatos adójogi 

következmények az esetlegesen alkalmazandó kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények rendelkezései és 

az Elfogadó Részvényes egyedi körülményei szerint az alábbiaktól szintén eltérően alakulhatnak. 
 

Az alábbi összefoglaló nem helyettesítheti a szakértő által nyújtott tanácsadást. A kivezetéssel kapcsolatosan eladási 

jogát gyakoroló Elfogadó Részvényes döntése és felelőssége, hogy kér-e személyre szóló pénzügyi, jogi és 

adótanácsot. 
 

(A)         Az Elfogadó 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: 
 

(i)           ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem; 
 

(ii)          árfolyamnyereségből származó jövedelem; 
 

(iii)         tartós befektetésből származó jövedelem; vagy 
 

(iv)         nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem. 
 

A kivezetés során az eladási jog gyakorlása folytán bekövetkezett részvény-értékesítéssel kapcsolatban a magyar 

adóügyi illetőségű magánszemély Elfogadó Részvényesnél felmerülő adókötelezettségeket várhatóan az ellenőrzött 

tőkepiaci ügylet szabályai szerint kell megállapítani, azonban amennyiben az Elfogadó Részvényes a tulajdonában 

lévő Részvényeket különböző jogcímeken szerezte, elképzelhető, hogy a Részvények eladásából származó 

jövedelemre eltérő személyi jövedelemadó szabályokat kell alkalmazni. 
 

Amennyiben a jelen Hirdetmény IV. számú melléklete - belföldi illetőségű természetes személy esetén 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 - nem érkezik meg a Zárónapig az Elfogadó Helyre, úgy a Társaság a Vételár kifizetéséből származó 

jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe.
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(1)         Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem 
 

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként 

adóköteles, akkor azt 15% 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 Vételárból a 

kifizetéskor 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 15% 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 Vételárból a Társaság köteles a személyi jövedelemadó-előleget levonni. Amennyiben a Társaság esetleg nem 

vonta le a személyi jövedelemadó-előleget, akkor az Elfogadó Részvényesnek a végleges személyi jövedelemadó 

kötelezettségét az év végi adóbevallásában kell megállapítania. 
 

Az árfolyamnyereségből  származó jövedelmet  14% mértékű egészségügyi  hozzájárulás  is terheli mindaddig, 

amíg az Elfogadó Részvényes által már megfizetett egészségbiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás 

együttes összege a tárgyévben el nem éri az Eho tv. szerinti hozzájárulás-fizetési felső határt. Az. Eho tv. szerinti 

hozzájárulás-fizetési felső határ 2016-ban 450.000 Ft. (A magánszemélyt a naptári év folyamán mindaddig terheli 

a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség, amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik, hogy 

az egészségbiztosítási járulékot vagy a százalékos mértékű egészségügyi· hozzájárulást a hozzájárulás-fizetési 

felső határig megfizette.) 
 

Az egészségügyi hozzájárulást a Társaság köteles levonni. Amennyiben a Társaság esetleg nem vonta le az 

egészségügyi hozzájárulást, akkor az Elfogadó Részvényesnek a végleges egészségügyi hozzájárulás 

kötelezettségét az adóévről benyújtott személyi jövedelemadó bevallásában kell megállapítania. 
 

Feltéve, hogy az Elfogadó Részvényes másképpen nem nyilatkozik az Eladási Nyilatkozatban, és rendelkezésre 

nem bocsátja a szükséges adatokat és dokumentumokat, a Vételárból 15% mértékű személyi jövedelemadó és 

14% mértékű egészségügyi hozzájárulás kerül levonásra.
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(3)         Tartós befektetésből származó jövedelem 
 

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség tartós befektetésből származó jövedelemként 

adóköteles, akkor azt a lekötési időszak hosszától függően 15%, 10% vagy 0% mértékű személyi jövedelemadó 

terheli. 
 

Továbbá, a tartós befektetésből származó jövedelmet 6% egészségügyi hozzájárulás is terheli akkor, ha a lekötés 

megszakítására a hároméves lekötési időszak vége előtt kerül sor (kivéve az olyan tartós befektetési szerződést, 

amelyet 2013. augusztus 1-t megelőzően kötöttek). A Vételárból sem személyi jövedelemadó-előleg, sem 

egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra, ha az tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles. 
 

(B)         Az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű, de nem magánszemély 
 

A 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. 
 

A Tao. Törvény rendelkezései szerinti bejelentett részesedés eladásából származó árfolyamnyereséget nem terheli 

társasági adó, ha bizonyos feltételek teljesülnek, ugyanakkor ebben az esetben a veszteség sem csökkentheti a 

társasági adóalapot. 
 

Abban az esetben, ha az Elfogadó Részvényes hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, biztosító, vagy befektetési 

vállalkozás, a Részvények értékesítése helyi iparűzési adó és innovációs járulék kötelezettséget is eredményezhet. 
 

(C)         Az Elfogadó 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, 

feltéve, hogy a Részvények eladása nem kapcsolódik az Elfogadó Részvényes magyarországi adójogi telephelyén 

keresztül megvalósuló gazdasági tevékenységéhez. 
 

A  Vételárból  adó  (adóelőleg)  nem  kerül  levonásra,  ha az  Elfogadó  Részvényes  igazolja  a külföldi  adóügyi 

illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított okirat (illetőségigazolás) angol nyelvű példányával, vagy ennek magyar 

nyelvű szakfordításával.   Ha az Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik adóügyi illetőségéről az Eladási 

Nyilatkozatban, és nem igazolja külföldi adóügyi illetőségét, akkor magyar adóügyi illetőségűnek kell tekinteni.
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(D)         Az         Elfogadó              Részvényes        nem       magyar  adóügyi illetőségű,            és          nem 

is magánszemély 
 

A Vételár után Magyarországon  nem keletkezik  adókötelezettség,  feltéve, hogy a Részvények  eladása nem 

kapcsolódik az Elfogadó Részvényes magyarországi adójogi telephelyén keresztül megvalósuló gazdasági 

tevékenységéhez. 
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