
 

 

   

 

AZ EDF INTERNATIONAL S.A. KÖZLEMÉNYE A DÉMÁSZ RÉSZVÉNYEIRE TETT 
VÉTELI AJÁNLATOT KÖVETŐ VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL 

Az EDF International S.A. (a továbbiakban: „EDFI”) (székhely: Tour EDF, 20 Place de la Défense, 
92050 Párizs, La Défense; a Nanterre-i Kereskedelmi Bíróság nyilvántartása szerinti jegyzékszám: 
380 415 125 RCS Nanterre) 2006. augusztus 28-án vételi ajánlatot (a továbbiakban: „Ajánlat”) tett a 
Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 6720 Szeged, 
Klauzál tér 9., cégjegyzékszám: 06-10-000056) (a továbbiakban: „Társaság”) valamennyi, egyenként 
10.000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényére (ISIN kód: HU 0000069232) (a továbbiakban 
egyenként: „Részvény”) valamint egy darab 10.000 Ft névértékű, névre szóló szavazatelsőbbségi 
részvényére (ISIN kód: HU0000069240) (a továbbiakban: „Szavazatelsőbbségi Részvény”) a 
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tőkepiaci Törvény”) 68 § (1) bekezdése, 
valamint a Budapesti Értéktőzsde (a továbbiakban: „BÉT”) Bevezetési és Forgalombantartási 
Szabályzata 26.2.2.4.7 pontjában foglaltaknak megfelelően. 

Az Ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: „PSZÁF”) E-
III./26.062-1/2006. számú, 2006. szeptember 19-én kelt határozata és a BÉT 296/2006. számú, 2006. 
szeptember 20-án kelt határozata hagyta jóvá. 

Az EDFI által a Társaságban a szavazati jogok 75%-át meghaladó mértékű befolyás megszerzését és a 
kapcsolódó részvényesi jogok gyakorlását a Magyar Energiahivatal 609/2006 számú, 2006. október 
25-én kelt határozata hagyta jóvá. 

Az Ajánlati dokumentum végső szövege értelmében az Ajánlat keretében az elfogadási időszak 2006. 
szeptember 25-én nyílt meg és 2006. november 13-án zárult le.  

Az Ajánlat eredményeképpen az EDFI összesen 1.264.461 Részvény Részvény tulajdonjogát szerezte 
meg, ezáltal a tulajdonában álló Részvények száma összesen 3.519.865 Részvényre emelkedett, 
amelyek a Társaság jegyzett tőkéjének 95,06%-át testesítik meg. 

Az EDFI az Ajánlat keretében megjelölt ajánlati árat az Ajánlatot elfogadó összes részvényes részére, 
az Ajánlat 4.1 alpontjában és a Tőkepiaci Törvény 74.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 
2006. november 17-én fizette meg. 

2006. november 20-án az EDFI a PSZÁF és a BÉT tudomására hozta és a Tőkepiaci Törvény 76.§ (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően közétette az ajánlati ár megfizetését. 

1. A VÉTELI JOG GYAKORLÁSA 

A jelen vételi közlemény (a továbbiakban: „Vételi Közlemény”) közzétételével az EDFI gyakorolja az 
Ajánlat 12. pontja valamint a Tőkepiaci Törvény 76/D§-a alapján megillető vételi jogát (a 
továbbiakban: „Vételi Jog”) a Társaság valamennyi, a jelen Vételi Közlemény időpontjában nem az 
EDFI tulajdonában álló Részvénye tekintetében, a jelen közleményben foglalt feltételek mellett (a 
Vételi Közlemény alapján az EDFI által megszerzett Részvények a továbbiakban: „Megvásárolt 
Részvények”). 

A félreértések elkerülése végett felhívjuk a figyelmet, hogy a Vételi Jog nem vonatkozik a 
Szavazatelsőbbségi Részvényre, amely a Magyar Állam tulajdonában marad.  

A Tőkepiaci Törvényben  és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben foglaltaknak 
megfelelően, a Vételi Jog gyakorlása során a Megvásárolt Részvények tulajdonosainak elfogadó 
nyilatkozata vagy bármely egyéb hozzájárulása nélkül, a Hatályosulás Napján (amint e fogalom 
meghatározását  a jelen közlemény 4. pontja tartalmazza), a jelen közlemény 3. pontja szerinti Vételár 
megfizetésével az EDFI tulajdonjogot szerez a Megvásárolt Részvények tekintetében.  



 

 

   

 

2. A MEGVÁSÁROLT RÉSZVÉNYEK ÁTADÁSÁNAK HATÁRIDEJE 

A Megvásárolt Részvények tulajdonosai (a továbbiakban: „Kivásárolt Részvényesek”) a Megvásárolt 
Részvényeket 2006. november 22. és 2006 december 6. között, munkanapokon, közép-európai idő 
szerint 9 óra és 15:30 óra között adhatják át az EDFI részére, az alábbi 5. pontban foglaltak szerint. 

3. A VÉTELÁR 

Az EDFI a Megvásárolt Részvényekért részvényenként 20.000,- Ft-ot (a továbbiakban: „Vételár”) 
fizet. 

A Vételár kiszámítása és meghatározása a Tőkepiaci Törvény 76/D.§ (4) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően történt. A Tőkepiaci Törvény 76/D. § (4) bekezdése alapján a Vételi Jog gyakorlása 
során a Részvények ellenértéke nem lehet kevesebb, mint az Ajánlat során alkalmazott ellenérték 
vagy az egy Részvényre jutó saját tőke összege közül a magasabb érték. 

Az Ajánlat során alkalmazott ellenérték 20.000,- Ft volt Részvényenként. A Társaság legutolsó, 
auditált, konszolidált, 2005. december 31-i pénzügyi beszámolója szerint az egy Részvényre jutó saját 
tőke értéke 12.207 forint volt. 

Az EDFI a Vételárat teljes egészében készpénzben fizeti meg. 

Az EDFI a Tőkepiaci Törvény 76/D. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kivásárolt 
Részvényesek részére 3.660.900.000 Ft összeget letétbe helyezett a Deutsche Bank Zártkörűen 
Működő Részvénytáraságnál („DB”) és a jelen Vételi Közlemény közzétételével egyidejűleg a 
PSZÁF részére igazolta a Vételár Kivásárolt Részvényesek részére történő kifizetéséhez szükséges 
pénzösszeg rendelkezésre állását.  

4. A VÉTELÁR MEGFIZETÉSE 

Az EDFI a Vételárat a Kivásárolt Részvényesek részére a DB és a CIB Közép-Európai Nemzetközi 
Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („CIB”, és a DB-vel együtt: a „Forgalmazók”) 
közreműködésével legkésőbb 2006. december 12-én (a továbbiakban: „Hatályosulás Napja”) fizeti 
meg.  

Az EDFI a Kivásárolt Részvényesek számára forintban fizeti meg a Vételárat,  banki átutalás útján, 
valamely magyarországi hitelintézetnél vagy befektetési szolgáltatónál vezetett forint számlára.  

A Vételár megfizetése kizárólag banki átutalás útján történik, valamely magyarországi 
hitelintézetnél vagy befektetési szolgáltatónál vezetett forint számlára; ennek megfelelően a 
Vételár átvételének feltételeként minden Kivásárolt Részvényesnek rendelkeznie kell egy 
magyarországi hitelintézetnél vagy befektetési szolgáltatónál vezetett forint számlával, 
amelynek számát a Kivásárolt Részvényes a megfelelő, 1. és 2. mellékletként csatolt részvényesi 
adatlapon köteles megjelölni. 

5. A MEGVÁSÁROLT RÉSZVÉNYEK ÁTADÁSA 

5.1 Az átadás módja; Részvény Adatlapok 

Magánszemély Kivásárolt Részvényesek 

A magánszemély Kivásárolt Részvényesnek (i) ki kell töltenie és alá kell írnia az 1. mellékletben 
megjelölt magánszemély részvényesi adatlapot (a továbbiakban: „Magánszemély Részvényesi 
Adatlap”) és annak mellékleteit, amelyet személyes kézbesítéssel vagy ajánlott postai küldemény 
formájában a CIB részére, az alábbi 6. pontban hivatkozott és az 1. mellékletben felsorolt átadási 



 

 

   

 

helyek valamelyikére kell eljuttatnia, és (ii) ezzel egyidejűleg gondoskodnia kell Megvásárolt 
Részvényeinek a CIB Magánszemély Részvényesi Adatlapon megjelölt értékpapírszámlájára történő 
átutalásáról. 

Vállalati Kivásárolt Részvényesek 

A vállalati Kivásárolt Részvényesnek (i) ki kell töltenie és alá kell írnia a 2. mellékletben megjelölt 
vállalati részvényesi adatlapot (a továbbiakban: „Vállalati Részvényesi Adatlap”, és a Magánszemély 
Részvényesi Adatlappal együtt: „Részvényesi Adatlapok”) és annak mellékleteit, amelyet személyes 
kézbesítéssel vagy ajánlott postai küldemény formájában a DB részére, az alábbi 6.3 pontban 
megjelölt átadási helyre kell eljuttatnia, és (ii) ezzel egyidejűleg gondoskodnia kell Megvásárolt 
Részvényeinek a DB Vállalati Részvényesi Adatlapon feltüntetett értékpapírszámlájára történő 
átutalásáról. 

Az átadás egyéb szabályai 

A Részvényesi Adatlapokban foglalt feltételek, utasítások és felhatalmazások a jelen Vételi 
Közlemény részét képezik. 

5.2 Csatolt dokumentumok 

Magánszemély Kivásárolt Részvényesek 

A magánszemély Kivásárolt Részvényeseknek a következő iratokat kell csatolniuk a Magánszemély 
Részvényesi  Adatlaphoz: (i) a Kivásárolt Részvényes befektetési szolgáltatója által kiállított, a 
Megvásárolt Részvényeknek a Magánszemély Részvényesi Adatlapon megjelölt CIB 
értékpapírszámlára történt átutalását igazoló irat egy eredeti példányát; (ii) amennyiben a Kivásárolt 
Részvényes meghatalmazott útján jár el, a képviseletében eljáró személy meghatalmazását. Azok a 
Magyarországon adóköteles magánszemély Kivásárolt Részvényesek, akik a tőkenyereség 
kiszámításához a Vételárnál alacsonyabb értéket kívánnak megjelölni, a fent említett iratok mellett 
kötelesek csatolni Megvásárolt Részvényeik eredeti vételárát és az azokhoz kapcsolódó járulékos 
költségeiket igazoló iratokat is. 

Külföldi magánszemély Kivásárolt Részvényesek által csatolandó egyéb dokumentumok  

Azok a külföldi magánszemély Kivásárolt Részvényesek, akik Magyarország és az adott, az adó 
beszedésére jogosult ország között létrejött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján 
szeretnék elkerülni a forrásadónak a részükre járó Vételárból történő levonását, az előző bekezdésben 
felsorolt iratokon kívül a következő iratokat kötelesek csatolni: (i) a Kivásárolt Részvényes 
adóilletősége szerinti állam által 2006-ban kiállított illetőségigazolás egy eredeti példányát; és (ii) 
amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló alkalmazandó egyezmény megkívánja, a Kivásárolt 
Részvényes Megvásárolt Részvényekkel kapcsolatos haszonhúzói nyilatkozatának egy eredeti 
példányát. 

Vállalati Kivásárolt Részvényesek 

A vállalati Kivásárolt Részvényeseknek a következő iratokat kell csatolniuk a Vállalati Részvényesi 
Adatlaphoz: (i) a Kivásárolt Részvényes befektetési szolgáltatója által kibocsátott, a Megvásárolt 
Részvényeknek a Vállalati Részvényesi Adatlapon feltüntetett DB értékpapírszámlára történt 
átutalását igazoló irat egy eredeti példányát; (ii) cégkivonatának (vagy ennek megfelelő más irat) 45 
napnál nem régebbi kiállítású egy eredeti példányát, amely bizonyítja az adott vállalati Kivásárolt 
Részvényes jogi személyként való létezését, jogképességét, valamint a nevében eljáró, a nyilatkozatot 
aláíró személy képviseleti jogát; (iii) a nyilatkozatot aláíró képviselő aláírási címpéldányának egy 
eredeti példányát; és (iv) amennyiben a Kivásárolt Részvényes meghatalmazott útján jár el, a 
képviseletében eljáró személy meghatalmazását. 



 

 

   

 

A csatolt iratok nyelve 

Minden nem magyar nyelvű csatolt iratot hiteles magyar nyelvű fordítással együtt kell átadni. 

5.3 Meghatalmazott általi átadás  

A Kivásárolt Részvényesek a Megvásárolt Részvényeket és a Részvényesi Adatlapot meghatalmazott 
útján is átadhatják. Ebben a esetben a képviselő meghatalmazását a Kivásárolt Részvényes aláírásával 
ellátott közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.  

A vonatkozó magyar jogszabályok értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratnak tekintendő a két 
tanú együttes jelenlétében, illetőleg a cégszerűen aláírt okirat. Közokiratnak minősül egyebek között a 
közjegyző jelenlétében aláírt, a közjegyző által hitelesített okirat. 

A külföldön kiállított meghatalmazásokat (i) az adott országban működő magyar külképviseleti 
szervnek kell felülhitelesítenie, vagy (ii) az adott országban működő közjegyzőnek vagy bíróságnak 
kell hitelesítenie, és az 1961. október 5-én elfogadott Hágai Konvenció szerinti apostillel kell ellátni, 
vagy (iii) amennyiben a meghatalmazás aláírásának helye szerinti állammal Magyarország által kötött 
kétoldalú megállapodás sem az apostil-t, sem a külképviseleti szerv általi felülhitelesítést nem kívánja 
meg, csupán az adott országban működő közjegyzőnek kell hitelesítenie. 

Amennyiben a Kivásárolt Részvényes meghatalmazott útján jár el, ajánljuk a jelen Vételi Közlemény 
3. mellékletében csatolt meghatalmazás minta igénybevételét. 

A Részvényesi Adatlaphoz csatolni kell a meghatalmazás egy eredeti példányát és nem magyar vagy 
angol nyelvű meghatalmazás esetén a hiteles magyar nyelvű fordítást is. 

5.4 GDR tulajdonosok általi átadás 

A globális letéti igazolások (a továbbiakban: „GDR-ek”) tulajdonosai (mely GDR-ek kibocsátására az 
1998. április 6-án a Társaság, a JP Morgan (korábbi nevén: „Morgan Guaranty Trust Company of 
New York”) és a GDR-ek mindenkori tulajdonosai között létrejött letéti megállapodás (angolul: 
„Regulation S Deposit Agreement”) alapján került sor) a GDR-ek által megtestesített Megvásárolt 
Részvények átadásával kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak értékpapírszámla-kezelőjükhöz vagy a 
JP Morganhoz. 

Felhívjuk a GDR tulajdonosok figyelmét, hogy a Megvásárolt Részvények csak részvény formájában 
utalhatók át a Forgalmazóknál vezetett, az adott Részvényesi Adatlapon megjelölt zárolt 
értékpapírszámlára. 

5.5 A Megvásárolt Részvények őrzése 

A Kivásárolt Részvényesek által átutalt Megvásárolt Részvényeket a Hatályosulás Napjáig a 
Forgalmazók őrzik a Részvényesi Adatlapokon megjelölt zárolt értékpapírszámláikon.  

6. A MEGVÁSÁROLT RÉSZVÉNYEK ÁTADÁSI HELYEI 

6.1 Befektetési szolgáltatók 

A Vételi Jog gyakorlása során a Deutsche Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 
1054 Budapest, Hold u. 27.; cégjegyzékszám: 01-10-042922) és a CIB Közép-Európai Nemzetközi 
Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; 
cégjegyzékszám: 01-10-041004) járnak el mint befektetési szolgáltatók. 

 



 

 

   

 

6.2 Magánszemély Kivásárolt Részvényesek  

A magánszemély Kivásárolt Részvényesek a Magánszemély Részvényesi Adatlapot annak 
mellékleteivel együtt az 1. számú mellékletben felsorolt CIB fiókok valamelyikéhez juttassák el 
személyes kézbesítés vagy ajánlott postai küldemény útján. 

Ügyfélfogadási idő: Munkanapokon közép-európai idő szerint 09:00-től 15:30 óráig 

Kapcsolattartó személyek: Pék Szilvia (Tel: +36-1-212-1330/2003) vagy Horányi Zsuzsanna 
(Tel: +36-1-212-1330/1445) 

6.3 Vállalati Kivásárolt Részvényesek 

A vállalati Kivásárolt Részvényesek a Vállalati Részvényesi Adatlapot annak mellékleteivel együtt a 
DB alábbi címére juttassák el személyes kézbesítés vagy ajánlott postai küldemény útján: 

1054 Budapest, Hold u. 27. 

Ügyfélfogadási idő: Munkanapokon közép-európai idő szerint 09:00-től 15:30 óráig 

Kapcsolattartó személyek: Mezei Mónika (Tel: +36-1-301-3781) és Holecz Noémi (Tel: +36-1-
301-3798). 

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

7.1 A Kivásárolt Részvényesek elismerő nyilatkozata 

Minden Kivásárolt Részvényes, a Megvásárolt Részvények és az adott Részvényesi Adatlap 
átadásával egyidejűleg: 

(i) tudomásul veszi és elismeri, hogy a Részvényesi Adatlapok a jelen Vételi Közlemény részét 
képezik, melyet ezekkel összhangban kell értelmezni;  

(ii) felhatalmazza a Forgalmazót, hogy (a) a részére átutalt Megvásárolt Részvényeket zárolt 
értékpapírszámlán őrizze; és (b) amennyiben alkalmazandó, a Vételárból vonja le az 
árfolyamnyerség adót és az egészségügyi hozzájárulást; és 

(iii) a magánszemély Kivásárolt Részvényes (a) felhatalmazza a CIB-et, hogy a Magánszemély 
Részvényesi Adatlapon közölt adatokat kezelje és az EDFI, a Társaság, mindegyikük kapcsolt 
vállalkozásai, és a DB részére a közvetlen kapcsolattartás lehetővé tétele és a Vételi Jog 
gyakorlása eredményének megállapítása végett történő feldolgozás céljából továbbítsa, 
mindezen adatkezelés, -továbbítás és -feldolgozás kapcsán betartva a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 
rendelkezéseit, és (b) felmentést ad a CIB részére a bank- és értékpapírtitok alól a fenti 
adatkezelés, - továbbítás és - feldolgozás körében. 

7.2 A Részvények tőzsdei kivezetése 

A Társaság 2006. október 16-án megtartott rendkívüli közgyűlése jóváhagyta (i) a Részvények  BÉT-
ről és a Német Értéktőzsdékről (amint ez a fogalom az ajánlati dokumentumban meghatározásra 
került) történő kivezetésének, valamint (ii) a Részvényeket képviselő GDR-ekkel a Luxembourgi 
Értéktőzsdén és a Londoni Értéktőzsde International Order Book elnevezésű kereskedési 
rendszerében való kereskedés megszüntetésének kezdeményezését. 

A Részvények BÉT-ről történő kivezetése 2006. november 30-án, vagy ahhoz közeli időpontban 
várható. Ezt követően megszűnik a Részvényekkel a BÉT-en történő kereskedés. Egyidejűleg vagy 



 

 

   

 

ezt közvetlenül követően megszűnik a Részvények és a Részvényeket képviselő GDR-ek külföldi 
értéktőzsdéken való jegyzése és az ezekkel való kereskedés. 

7.3 Az át nem adott Megvásárolt Részvények érvénytelenné nyilvánítása 

Felhívjuk minden Kivásárolt Részvényes figyelmét, hogy a Társaság Igazgatósága a 2006. december 
14-én tartandó ülésén a Tőkepiaci Törvény 76/D. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az át 
nem adott Megvásárolt Részvényeket érvénytelenné nyilvánítja és helyettük új részvényeket bocsát 
ki, amelyeket az EDFI rendelkezésére bocsát. Az értékpapírszámla-vezetők és a KELER az összes 
értékpapírszámlákról törlik az érvénytelenített Megvásárolt Részvényeket, és ezzel egyidejűleg a 
KELER keletkezteti a helyükbe lépő új részvényeket. Az érvénytelenített Megvásárolt Részvények 
volt tulajdonosait egyidejűleg törlik a Társaság részvénykönyvéből. Ezek a Kivásárolt Részvényesek 
a törölt részvényeik ellenértékét a Társaságtól vehetik át a törvényes elévülési időn belül. 

7.4 Más országok jogrendszere 

Azon Kivásárolt  Részvényesek, akire külföldi országok értékpapír- és egyéb jogszabályai 
vonatkoznak, kötelesek e szabályokat megismerni és azokat betartani. Kizárólag a Kivásárolt 
Részvényesek felelőssége, hogy az érintett országok jogszabályait betartsák, ideértve a bejelentéseket, 
a szükséges engedélyek és jóváhagyások megszerzését, valamint az illetékek, adók és egyéb 
közterhek megfizetését. Ha az EDFI a Vételi Jog gyakorlása következtében bármilyen illeték, adó 
vagy hasonló közteher megfizetésére válik kötelessé, akkor azt a Kivásárolt Részvényes köteles az 
EDFI-nek teljes mértékben megtéríteni. 

Az EDFI nem hatalmazott fel senkit arra, hogy a jelen Vételi Közleményben és a csatolt Részvényesi 
Adatlapokon foglaltakon túlmenően az EDFI nevében bármilyen tájékoztatást adjon vagy 
szavatosságot vállaljon. Az ilyen tájékoztatás és szavatosságvállalás nem tekinthető az EDFI által 
adottnak, illetőleg engedélyezettnek, és a Kivásárolt Részvényesek azokra nem hagyatkozhatnak. 

7.5 Vegyes rendelkezések 

A jelen Vételi Közleményben meghatározott szavak és kifejezések az itt meghatározott jelentéssel 
bírnak a Részvényesi Adatlapokon előforduló használatuk esetén is. 

A Vételi Jog gyakorlására és a kitöltött Részvényesi Adatlapokra, valamint az EDFI és minden egyes 
Kivásárolt Részvényes között fennálló jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak, és a Vételi Jogot és minden egyes Részvényesi Adatlapot, valamint a fentebb említett 
jogviszonyt a magyar jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni, tekintet nélkül a különböző 
államok jogrendszereinek összeütközését szabályozó nemzetközi magánjogi rendelkezésekre. 

A Vételi Jog gyakorlásával kapcsolatos bármely jogvita elbírálására a Pénz- és Tőkepiaci Állandó 
Választottbíróságának van kizárólagos hatásköre és illetékessége. A jogvita elbírálására irányuló 
eljárás nyelve a magyar. 

Ez a Vételi Közlemény magyar és angol nyelven készült. A magyar a hivatalos, és a két változat 
közötti bármely eltérés esetén alkalmazandó változat. 

 

EDF INTERNATIONAL S.A. 



 

 

   

 

1. melléklet 

 

 

MAGÁNSZEMÉLY RÉSZVÉNYESI ADATLAP 

 

Az EDF International S.A.  

2006. november 22-én kelt Vételi Közleményéhez a 

 

DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

 

által kibocsátott valamennyi, nem az EDF International S.A. tulajdonában álló, egyenként 10.000 Ft 
névértékű, névre szóló törzsrészvényre (ISIN: HU 0000069232) 

 

Megvásárolt Részvényenként 20.000 Ft Vételáron 

 

EZEN DOKUMENTUM A VÉTELI KÖZLEMÉNNYEL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐ. 

 

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSÜK MERÜLNE FEL A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁVAL 
VAGY EZEN MAGÁNSZEMÉLY RÉSZVÉNYESI ADATLAPPAL KAPCSOLATBAN, 
KÉRJÜK KERESSÉK A CIB BANK ZRT-NÉL (1027 BUDAPEST, MEDVE U. 4-14.) PÉK 
SZILVIÁT (TEL: +36-1-212-1330/2003) VAGY HORÁNYI ZSUZSANNÁT (TEL: +36-1-212-
1330/1445) 



 

 

   

 

MAGÁNSZEMÉLY RÉSZVÉNYESI ADATLAP 

Ezen Magánszemély Részvényesi Adatlapon nagy kezdő betűvel írt és másként meg nem határozott 
fogalmak a Vételi Közleményben használt jelentéssel bírnak. 

Kérjük, kövesse a BÉT, a Luxembourgi Értéktőzsde, a DB és a CIB honlapján közzétett Vételi 
Közleményben foglaltakat. 

Kérjük (i) töltse ki és írja alá ezt a Magánszemély Részvényesi Adatlapot és mellékleteivel együtt 
személyesen vagy ajánlott postai küldemény formájában juttassa el a CIB-hez olyan időben, hogy 
2006. december 6-án közép-európai idő szerint 15:30 óráig megérkezzen, és (ii) adjon megbízást 
befektetési szolgáltatója részére Megvásárolt Részvényeinek a CIB-nek a KELER-nél vezetett, 62/307 
számú zárolt értékpapírszámlájára történő átutalására. 

Az EDFI a Vételárat legkésőbb 2006. december 12-ig, forintban, a Kivásárolt Részvényes magyar 
banknál vagy befektetési szolgáltatónál vezetett forint számlájára fizeti meg. 

Ezen Magánszemély Részvényesi Adatlap aláírásával Ön visszavonhatatlanul elfogadja a Vételi 
Közleményben foglalt kötelezettségeket, kijelentéseket és szavatosságvállalásokat. 

A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRA A MAGYAR KÖZTÁRASÁG JOGA IRÁNYADÓ ÉS 
AZT A MAGYAR JOG SZERINT KELL ÉRTELMEZNI. EZEN MAGÁNSZEMÉLY 
RÉSZVÉNYESI ADATLAP ALÁÍRÁSÁVAL ÖN ALÁVETI MAGÁT A PÉNZ- ÉS 
TŐKEPIACI ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KIZÁRÓLAGOS 
ILLETÉKESSÉGÉNEK, MINDEN, A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁBÓL EREDŐ JOGVITA 
TEKINTETÉBEN. 

A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓZÁSI KÉRDÉSEKRŐL SZÓLÓ 
TÁJÉKOZTATÁS PUSZTÁN A MAGÁNSZEMÉLY KIVÁSÁROLT RÉSZVÉNYESEK 
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA ÉS NEM TEKINTENDŐ AZ EDFI 
ÁLTAL VAGY NEVÉBEN ADOTT, ILLETŐLEG A KIVÁSÁROLT RÉSZVÉNYES 
DÖNTÉSÉNEK MEGHOZATALÁHOZ ALAPUL SZOLGÁLÓ TANÁCSNAK. A VÉTELI 
RÉSZVÉNYEK ELADÁSÁNAK ADÓKÖVETKEZMÉNYEIVEL KAPCSOLATBAN 
KONZULTÁLJON ADÓTANÁCSADÓVAL! 

___________________________________________________________________________ 

1. A Kivásárolt Részvényes személyes adatai 

Az Ön neve: ___________________________________________  

Az Ön címe: ___________________________________________  

Az Ön magyar adóazonosító jele: ___________________________________________  

Személyazonosító okmány típusa és száma: _______________________________________  

Születési név: ___________________________________________  

Anyja leánykori neve: ___________________________________________  

Születési hely és idő: ___________________________________________  

Állampolgárság: ___________________________________________  

___________________________________________________________________________ 



 

 

   

 

2. A Megvásárolt Részvények száma 

A Megvásárolt Részvények száma:_________________ darab Részvény, azaz 
_______________________________________________________ darab Részvény. 

___________________________________________________________________________ 

3. Az Ön befektetési szolgáltatójára vonatkozó adatok 

Kérjük, adja meg befektetési szolgáltatójával kapcsolatban az alábbi adatokat: 

A befektetési szolgáltató neve:  

A befektetési szolgáltató címe:  

A befektetési szolgáltató KELER-nél 
vezetett értékpapír számlaszáma: 

 

Az Ön értékpapírszámlájának száma:  

 

Írásban megbízást kell adnia befektetési szolgáltatója részére, hogy az Ön nevében utalja át a 
CIB-nek a KELER-nél vezetett, 62/307 számú zárolt értékpapír számlájára a Megvásárolt 
Részvényeket! 

___________________________________________________________________________ 

4. A magyarországi illetőségű adózó nyilatkozata 

Kérjük, jelezze a  jel használatával a személyi jövedelemadó szempontjából való illetőségét 
a megfelelő négyzet megjelölésével.  

Ezennel kijelentem, hogy a személyi jövedelemadó 
szempontjából magyarországi illetőségű adózónak minősülök.  

 

Amennyiben a személyi jövedelemadó szempontjából Ön magyarországi illetőségűnek 
minősül, kérjük folytassa a 6. pontnál. Ha nem jelzi illetőségét, akkor azt feltételezzük, hogy 
Ön a személyi jövedelemadó szempontjából magyarországi illetőségű. 

___________________________________________________________________________ 

5. Nem magyarországi illetőségű adózó nyilatkozata  

Amennyiben a személyi jövedelemadó szempontjából Ön nem magyarországi illetőségű, 
kérjük töltse ki az alábbi mezőket. 

Ha az alábbiak vonatkoznak Önre, csatolja (i) az Ön adóügyi illetékességét igazoló, az 
illetősége szerinti hatóság által 2006. évben kiállított okirat hivatalos magyar fordítását és (ii) 
arra vonatkozó nyilatkozat hiteles magyar nyelvű fordítását, hogy a megvételre felajánlott 
Megvásárolt Részvények vonatkozásában Ön haszonhúzónak minősül, amennyiben az Ön 
adójogi illetőségének állama és Magyarország között létrejött kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló egyezmény rendelkezik a haszonhúzói minőségről, majd folytassa a 8. pontnál! 
Amennyiben nem tud ilyen igazolásokat csatolni, ne töltse ki az alábbi mezőket és folytassa a 
6. pontban! 



 

 

   

 

Ezennel kijelentem, hogy a személyi jövedelemadó 
szempontjából adóügyi illetőségem nem Magyarországon, 
hanem más országban van 

Ország megnevezése:  

Kijelentem, hogy Magyarország és a fent megnevezett ország 
között érvényben van kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezmény a jövedelemadók és a vagyonadók területén, és az 
egyezmény előírásai szerint Magyarországon a Megvásárolt 
Részvények eladásakor realizált árfolyamnyereség nem 
adóztatható. 

 

Amennyiben Ön nem jelzi adóügyi illetőségének helyét, feltételezni fogjuk, hogy Ön a 
személyi jövedelemadó szempontjából magyarországi illetőségű adózó.   

___________________________________________________________________________ 

6. Nyilatkozat a Megvásárolt Részvényekkel kapcsolatos költségekről az árfolyamnyereség 
adó meghatározása céljából.  

Csak abban az esetben töltse ki a jelen 6. pontot, ha a személyi jövedelemadó szempontjából 
Ön (i) magyarországi illetőségű adózónak minősül, vagy (ii) nem minősül magyarországi 
illetőségű adózónak és a fenti 5. pontban lévő mezők valamelyikét nem töltötte ki. 

Megvásárolt 
Részvények 
darabszáma 

A Megvásárolt Részvények 
megszerzésére fordított érték 
(forintban) 

A Megvásárolt Részvényekkel 
kapcsolatos járulékos költségek 
(forintban) 

   

   

   

 

Kérjük, csatolja a Megvásárolt Részvények megszerzésére fordított érték, a szerzés időpontja, 
illetőleg a Megvásárolt Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségek igazolására szolgáló 
dokumentumait (például befektetési szolgáltató vagy bank által kiállított hivatalos igazolás az 
Ön által fizetett vételárról).  

Felhívjuk figyelmét, hogy a Megvásárolt Részvények eladásából Ön által realizált 
árfolyamnyereség után a CIB 25% árfolyamnyereség adót köteles levonni. Önnek fel kell 
tüntetnie a Megvásárolt Részvények megszerzésére fordított értéket és a Megvásárolt 
Részvényekkel kapcsolatos járulékos költségeket az árfolyamnyereség megállapítása 
érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem tudja dokumentumokkal igazolni a 
fenti táblázatban feltüntetett költségek teljes összegét, a CIB csak a csatolt dokumentumokkal 
igazolt költségeket veheti figyelembe az árfolyamnyereség kiszámításakor. 



 

 

   

 

Amennyiben Ön nem töltötte ki a fenti 4., illetőleg 5. pontot, és/vagy nem áll módjában 
dokumentumokkal igazolni a Megvásárolt Részvények megszerzésére fordított, a fenti 6. 
pontban megjelölt értéket és a Részvényekkel kapcsolatos járulékos költségeit, akkor az 
Önnek fizetett teljes Vételár adóköteles jövedelemnek minősül, amely után adót vonunk 
le. 

___________________________________________________________________________ 

7. Nyilatkozat az egészségügyi hozzájárulásról.  

Szíveskedjen egy  jellel jelezni amennyiben a következők vonatkoznak Önre. 

(i) Ezennel kijelentem, hogy a társadalombiztosítás 
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. Törvény 4. 
§ u) pontja értelemben belföldi személynek minősülök. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy egészségügyi hozzájárulás fizetésére külföldi állampolgárok is 
kötelesek lehetnek! 

___________________________________________________________________________ 

Töltse ki az alábbi mezőt, ha a fent említett törvény szerint belföldi személynek minősül.  

Ezennel kijelentem, hogy 2006-ban elértem vagy várhatóan 
elérem az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. 
törvény 3. § (3) bekezdésében meghatározott hozzájárulás-
fizetési felső határt, amelynek összege 2006-ban 400.000 Ft.  

 

Amennyiben Ön nem tölti ki a fenti mezőt, a CIB az Ön Megvásárolt Részvényeiért fizetendő 
teljes vételár mint árfolyamnyereség után 4% egészségügyi hozzájárulást von le.  

Abban az esetben, ha Ön a fentiek szerint nyilatkozik, a CIB a Megvásárolt Részvények 
eladásával Ön által realizált árfolyamnyereség után nem von le egészségügyi hozzájárulást. 
Ugyanakkor amennyiben a 2006. végéig Öntől levont egészségügyi hozzájárulás összege nem 
éri el a 400.000 Ft-ot, akkor a Megvásárolt Részvények eladásából elért árfolyamnyereség 
után fizetendő egészségügyi hozzájárulás összegét Önnek 6%-kal növelten a 2006-os évre 
vonatkozó személyi jövedelemadó bevallásában kell bevallania, illetőleg a bevallás 
benyújtására előírt határidőig megfizetnie. 

___________________________________________________________________________ 



 

 

   

 

 

8. Forint számla információk 

Kérjük, adja meg forint számlájának adatait: 

Bank/Befektetési szolgáltató neve:  

Fiók címe:  

Jóváírandó számla száma:  

Befektetési szolgáltatónál vezetett 
ügyfélszámla száma:1 

 

 

_________________________________________________________________________________  

9. Elérhetőségek 

Kérjük, adja meg azt a telefonszámot és e-mail címet, amelyen további kérdések esetén 
elérhető:  

Telefonszám:  

E-mail címe:  

 

___________________________________________________________________________ 

KÉRJÜK, ELLENŐRIZZE, HOGY A MAGÁNSZEMÉLY RÉSZVÉNYESI 
ADATLAPOT TELJES EGÉSZÉBEN KITÖLTÖTTE ÉS ALÁÍRTA. A JELEN 
MAGÁNSZEMÉLY RÉSZVÉNYESI ADATLAPOT A MELLÉKELENDŐ 
DOKUMENTUMOKKAL EGYÜTT KÉRJÜK, JUTTASSA EL AZ ALÁBB 
MEGADOTT CÍMEK BÁRMELYIKÉRE LEGKÉSŐBB 2006. DECEMBER 6-ÁN 
KÖZÉP-EURÓPAI IDŐ SZERINT 15:30 ÓRÁIG. 

_________________________________________________________________________________  

MELLÉKLETEK:  

Kérjük, tegyen egy  jelet azon dokumentumok mellé, amelyeket a jelen Magánszemély Részvényesi 
Adatlaphoz csatolt.  

1. Befektetési szolgáltatójától származó okirat, amellyel igazolja a Megvásárolt 
Részvényei átutalását a CIB-nek a KELER-nél vezetett, 62/307 számú zárolt értékpapír 
számlájára.   

2. Az adóilletősége szerinti állam által 2006-ban kiállított illetőségigazolás hiteles magyar 
nyelvű fordítása.   

                                                 
1 Ez az információ csak akkor szükséges, ha befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlára kéri a 

Vételár átutalását (nem bankszámlára). 



 

 

   

 

3. A Megvásárolt Részvényekkel kapcsolatos haszonhúzói nyilatkozat hiteles magyar 
nyelvű fordítása.  

4. A Megvásárolt Részvények megszerzésére fordított értékre, és a Megvásárolt 
Részvényekhez kapcsolódó járulékos költségekre vonatkozó igazolások.   

5. Meghatalmazott útján történő elfogadás esetén: meghatalmazás.   

EZT A MAGÁNSZEMÉLY RÉSZVÉNYESI ADATLAPOT SZEMÉLYESEN VAGY 
AJÁNLOTT POSTAI KÜLDEMÉNY FORMÁJÁBAN A CIB BANK ZRT ALÁBBI 
FIÓKJAINAK VALAMELYIKÉBE KELL ELJUTTATNIA OLYAN IDŐBEN, HOGY 
AZ LEGKÉSŐBB 2006. DECEMBER 6-IG MEGÉRKEZZEN: 



 

 

   

 

CIB-fiókok listája 

 Cím  Telefonszám 

1 1027 Budapest, Medve u. 4-14. +36 1 212-1330 

2 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78. Rózsakert Üzletház  +36 1 392-0640 

3 1033 Budapest, Flórián tér 6-9. Flórián Üzletközpont  +36 1 453-5000 

4 1043 Budapest, István út 8. +36 1 231-6050 

5 1052 Budapest, Petőfi S. u. 9. (Pilvax köz) +36 1 485-5090 

6 1055 Budapest, Szent István krt.15. +36 1 474-9040 

7 1062 Budapest, Andrássy út 70. +36 1 302-7701 

8 1075 Budapest, Károly krt. 3/b. +36 1 479-7050 

9 1116 Budapest, Fehérvári u. 130. +36 1 382-0670 

10 1122 Budapest, Kékgolyó u. 1. +36 1 489-4280 

11 1144 Budapest, Kerepesi út 146. +36 1 470-4060 

12 5600 Békéscsaba, Andrássy út 2.  +36 66 / 520-220 

13 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/a. +36 52 / 442-201 

14 3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 1.  +36 37 / 505-010 

15 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 10.  +36 96 / 511-500 

16 7400 Kaposvár, Fő u. 13. +36 82 / 529-090 

17 6000 Kecskemét, Csányi u. 1-3. +36 76 / 500-470 

18 3525 Miskolc, Déryné u. 11.  +36 46 / 412-399 

19 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 7. +36 42 / 422-000 

20 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33. +36 72 / 213-700 

21 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 1-9. +36 32 / 520-150 

22 6720 Szeged, Kiss Menyhért u. 1.  +36 62 / 425-425 

23 7100 Szekszárd, Garay tér 1. +36 74 / 529-340 

24 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/b. +36 22 / 513-500 

25 5000 Szolnok, Szapáry u. 22. +36 56 / 511-290 

26 9700 Szombathely, Fő tér 33.  +36 94 / 340-531 

27 2800 Tatabánya, Köztársaság út 1. +36 34 / 512-730 

28 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1.  +36 88 / 590-350 

29 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 8-10. +36 92 / 328-145 

30 6800 Hódmezővásárhely, Deák Ferenc u. 15. +36 62/535-260 
31 6500 Baja, Déri Frigyes sétány 1-3. +36 73/523-130 
32 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 4. +36 76/561-500 

 



 

 

   

 

Ezennel elismerem és beleegyezem, hogy a Vételi Közleményben foglalt feltételek ezen 
Magánszemély Részvényesi Adatlap részét képezik, és kijelentem és elismerem, hogy e 
feltételekkel teljes mértékben tisztában vagyok. Ezennel elismerem és beleegyezem, hogy 
Megvásárolt Részvényeket a CIB a KELER-nél vezetett 62/307 számú zárolt 
értékpapírszámláján őrizze a Vételi Közleményben foglalt feltételek szerint, és 
visszavonhatatlanul hozzájárulok, hogy e Megvásárolt Részvényekkel kapcsolatban a CIB 
információt szolgáltasson az EDFI-nek, a Társaságnak, ezek kapcsolt vállalkozásainak és a 
DB-nek.  

KÉRJÜK, ITT ÍRJA ALÁ A MAGÁNSZEMÉLY RÉSZVÉNYESI ADATLAPOT! 

_________________________ 
Név: 

 

Tanúk: 

 
1. Név:     2. Név: 
 Lakcím:     Lakcím: 
 
 ________________________   ______________________________



 

 

   

 

2. melléklet 

 

 

 

VÁLLALATI RÉSZVÉNYESI ADATLAP 

az EDF International S.A.  

2006. november 22-én kelt Vételi Közleményéhez a 

 

 

 

DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

 

 

által kibocsátott valamennyi, nem az EDF International S.A. tulajdonában álló, egyenként 10.000 Ft 
névértékű, névre szóló törzsrészvényre (ISIN: HU 0000069232) 

 

 

Megvásárolt Részvényenként 20.000 Ft Vételáron 

 

 

EZEN DOKUMENTUM A VÉTELI KÖZLEMÉNNYEL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐ. 

 

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSÜK MERÜLNE FEL A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁVAL 
VAGY EZEN VÁLLALATI RÉSZVÉNYESI ADATLAPPAL KAPCSOLATBAN, KÉRJÜK 
KERESSÉK A DEUTSCHE BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL 
(„DB” VAGY „DEUTSCHE BANK ZRT”) (1054 BUDAPEST, HOLD. U. 27) MEZEI 
MÓNIKÁT (TEL: +36-1-301-3781) VAGY HOLECZ NOÉMIT (TEL: +36-1-301-3798). 



 

 

   

 

VÁLLALATI RÉSZVÉNYESI ADATLAP 

Ezen Vállalati Részvényesi Adatlapon nagy kezdőbetűvel írt és másként meg nem határozott 
fogalmak a Vételi Közleményben meghatározott jelentéssel bírnak. 

Kérjük, kövessék a BÉT, a Luxembourgi Értéktőzsde, a DB és a CIB honlapjain közzétett Vételi 
Közleményben foglaltakat. 

Kérjük (i) töltsék ki és írják alá ezt a Vállalati Részvényesi Adatlapot és személyesen kézbesítéssel 
vagy ajánlott postai küldemény formájában, mellékleteivel együtt juttassák el olyan időben, hogy a 
DB-hez a 2006. december 6-án közép-európai idő szerint 15:30 óráig megérkezzen, és (ii) adjanak 
megbízást befektetési szolgáltatójuk részére Megvásárolt Részvényeiknek a DB-nek a KELER-nél 
vezetett, 390/60 számú zárolt értékpapírszámlájára történő átutalására. 

Az EDFI az Vételárat 2006 december 12-ig, forintban, a Kivásárolt Részvényes magyar banknál vagy 
befektetési szolgáltatónál vezetett forint számlájára fizeti meg. 

Ezen Vállalati Részvényesi Adatlap aláírásával Önök visszavonhatatlanul elfogadják a Vételi 
Közleményben foglalt kötelezettségeket, kijelentéseket és szavatosságvállalásokat. 

A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRA A MAGYAR KÖZTÁRASÁG JOGA IRÁNYADÓ ÉS 
AZT A MAGYAR JOG SZERINT KELL ÉRTELMEZNI. EZEN VÁLLALATI 
RÉSZVÉNYESI ADATLAP ALÁÍRÁSÁVAL ÖNÖK ALÁVETIK MAGUKAT A PÉNZ- ÉS 
TŐKEPIACI ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KIZÁRÓLAGOS 
ILLETÉKESSÉGÉNEK MINDEN, A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁBÓL EREDŐ JOGVITA 
TEKINTETÉBEN.  

_________________________________________________________________________________  

1. A Kivásárolt Részvényes adatai 

 A Kivásárolt Részvényes cégneve : _________________________________  

 A Kivásárolt Részvényes székhelye: _________________________________  

 A Kivásárolt Részvényes magyar adóazonosító jele:_________________________________  

 A Kivásárolt Részvényes cégjegyzékszáma  
(vagy a bejegyzés országában  
használatos ezzel egyenértékű adat):  _______________________________ 

_________________________________________________________________________________  

2. A Megvásárolt Részvények száma 

A Megvásárolt Részvények száma: _________________ darab Részvény, azaz 
_______________________________________________________ darab Részvény. 

___________________________________________________________________________ 



 

 

   

 

3. Az Önök befektetési szolgáltatójára vonatkozó adatok 

 Kérjük, adják meg befektetési szolgáltatójukkal kapcsolatosan az alábbi adatokat: 

A befektetési szolgáltató neve:  

A befektetési szolgáltató címe:  

A befektetési szolgáltató KELER-nél 
vezetett értékpapír számlaszáma: 

 

Az Önök értékpapírszámlájának száma:  

 

Írásban megbízást kell adniuk befektetési szolgáltatójuk részére, hogy az Önök nevében utalja át a 
DB-nek a KELER-nél vezetett, 390/60 számú zárolt értékpapírszámlájára a Megvásárolt 
Részvényeket! 

___________________________________________________________________________ 

4. Forint számla információk  

Kérjük, adják meg forint számlájuk adatait: 

Bank/Befektetési szolgáltató neve:  

Fiók címe:  

Jóváírandó bankszámla száma:  

Befektetési szolgáltatónál vezetett 
ügyfélszámla száma:2 

 

_________________________________________________________________________________  

5. Elérhetőségek 

 Kérjük, adják meg azt a telefonszámot és e-mail címet, amelyen további kérdések esetén 
elérhetők: 

Kapcsolattartó neve:  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

_________________________________________________________________________________  

KÉRJÜK, ELLENŐRIZZÉK, HOGY A VÁLLALATI RÉSZVÉNYESI ADATLAPOT 
TELJES EGÉSZÉBEN KITÖLTÖTTÉK ÉS ALÁÍRTÁK. A JELEN RÉSZVÉNYESI 

                                                 
2 Ez az információ csak akkor szükséges, ha befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlára kérik a 

Vételár átutalását (nem bankszámlára). 



 

 

   

 

ADATLAPOT A MELLÉKELENDŐ DOKUMENTUMOKKAL EGYÜTT KÉRJÜK, 
JUTTASSÁK EL A DEUTSCHE BANK ZRT ALÁBB MEGADOTT CÍMÉRE LEGKÉSŐBB 
2006. DECEMBER 6-ÁN KÖZÉP-EURÓPAI IDŐ SZERINT 15:30 ÓRÁIG. 

MELLÉKLETEK:  

Kérjük tegyenek egy  jelet azon dokumentumok mellé, amelyeket ezen Vállalati Részvényesi 
Adatlaphoz mellékeltek: 

1. Befektetési szolgáltatójuktól származó okirat, amellyel igazolják Megvásárolt 
Részvényeik átutalását a DB-nek a KELER-nél vezetett, 390/60 számú zárolt 
értékpapírszámlájára  

2. 45 napnál nem régebbi cégkivonat vagy azzal egyenértékű okirat   

3. Aláírási címpéldány  

4. Meghatalmazott útján történő átadás esetén: meghatalmazás  

EZT A VÁLLALATI RÉSZVÉNYESI ADATLAPOT SZEMÉLYESEN VAGY AJÁNLOTT 
POSTAI KÜLDEMÉNY FORMÁJÁBAN A DEUTSCHE BANK ZRT-HEZ (1054 BUDAPEST, 
HOLD U. 27.), KAPCSOLATTARTÓK: MEZEI MÓNIKA (TEL: +36-1-301-3781) ÉS 
HOLECZ NOÉMI (TEL: +36-1-301-3798) KELL ELJUTTATNIUK OLYAN IDŐBEN, HOGY 
AZ LEGKÉSŐBB 2006 DECEMBER 6-ÁN KÖZÉP-EURÓPAI IDŐ SZERINT 15:30 ÓRÁIG 
MEGÉRKEZZEN. 

Ezennel elismerjük és beleegyezünk, hogy a Vételi Közleményben foglalt feltételek ezen Vállalati 
Részvényesi Adatlap részét képezik és kijelentjük és elismerjük, hogy e feltételekkel teljes mértékben 
tisztában vagyunk. Ezennel elismerjük és beleegyezünk, hogy a Megvásárolt Részvényeket a DB 
KELER-nél vezetett 390/60 számú zárolt értékpapírszámláján őrizze a Vételi Közleményben foglalt 
feltételek szerint, és visszavonhatatlanul hozzájárulunk, hogy e Megvásárolt Részvényekkel 
kapcsolatban a DB információt szolgáltasson az EDFI-nek, a Társaságnak, ezek kapcsolt 
vállalkozásainak és a CIB-nek.  

KÉRJÜK, CÉGSZERŰEN ÍRJÁK ALÁ A VÁLLALATI RÉSZVÉNYESI ADATLAPOT:  

 

[Az Kivásárolt Részvényes Cégneve] 

 
Aláírás: _________________________ 
Név: 
Beosztás: 
 
 
Aláírás: _________________________ 
Név:   
Beosztás: 



 

 

   

 

 

3. melléklet  

MEGHATALMAZÁS 
 

 
Alulírott (név/cégnév): ________________________________________________  

Házasságkötés előtti név: ________________________________________________  

Lakcím/székhely: ________________________________________________  

Anyja leánykori neve: ________________________________________________  

Szem. ig. szám/cégjegyzékszám: ________________________________________________  

Adóazonosító jel / Adószám: ________________________________________________  

Telefonszám:  ________________________________________________  

 

ezennel meghatalmazom (név/cégnév): -t 

Lakcím/székhely: ________________________________________________  

Anyja leánykori neve: ________________________________________________  

Szem. ig. szám/cégjegyzékszám: ________________________________________________  

Adóazonosító jel /adószám: ________________________________________________  

Telefonszám:  ________________________________________________  

hogy az EDF INTERNATIONAL S.A. (a továbbiakban: „EDFI”) által a DÉMÁSZ Nyrt. (a 
„Társaság”) részvényeire vonatkozóan a Vételi Jog gyakorlásával kapcsolatban 
meghatalmazottként a nevemben és képviseletemben teljes jogkörben eljárjon, és engem az 
EDFI-vel, a Társasággal, a Deutsche Bank ZRt.-vel, illetőleg a CIB Bank ZRt-vel mint 
lebonyolító befektetési szolgáltatókkal és harmadik személyekkel szemben képviseljen. 
 
Kelt (helység, év, hónap, nap):  ____________,________________________________ 
 
Meghatalmazó aláírása:  ________________________________________________  

 
Előttünk mint tanúk előtt: 
 
(1) Tanú aláírása:  ________________________________________________  

Név:  ________________________________________________  

Lakcím: ________________________________________________  
 
(2) Tanú aláírása:  ________________________________________________  

Név:  ________________________________________________  

Lakcím: ________________________________________________  

 
A fenti meghatalmazást elfogadom: 
 
Meghatalmazott aláírása:  ________________________________________________  

Név:  ________________________________________________  

Tisztség/beosztás: 


