
 

RÉSZVÉNYIGÉNYLÉSI NYILATKOZAT1 

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

ÁLTAL KIBOCSÁTOTT EGYENKÉNT 100,- FT. NÉVÉRTÉKŰ, DEMATERIALIZÁLT 

TÖRZSRÉSZVÉNYEK („RÉSZVÉNYEK”) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ 

A jelen Részvényigénylési Nyilatkozat átvevője 

a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint értékesítő 

részvényes („Értékesítő Részvényes”) és az Új Részvényeket kibocsátó ALTEO Energiaszolgáltató 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Kibocsátó”) képviseletében társ-forgalmazóként eljáró 

MKB Bank Zrt. („MKB Társ-Forgalmazó”) 

A jelen Részvényigénylési Nyilatkozatban definíció nélkül használt minden nagybetűs kifejezés a 

[■]. dátumú, a Magyar Nemzeti Bank [■]. számú határozatával közzétételre jóváhagyott magyar 

nyelvű tájékoztatóban, beleértve annak időközben már közzétett bármilyen kiegészítését is 

(együttesen: „Tájékoztató”) meghatározott jelentéssel bír. 

Alulírott, mint Részvényt vásárolni szándékozó befektető („Befektető”) 

Neve/cégneve: 

Címe/székhelye: 

Személyi igazolvány száma / útlevélszáma: 

Adószáma/adóazonosító jele: 

Cégjegyzék száma / nyilvántartási száma: 

Ügyfélszámla száma: 

 

Ezennel visszavonhatatlanul és feltétlenül kinyilvánítom, hogy a Kibocsátó, illetve az Értékesítő 

Részvényes által nyilvánosan forgalomba hozni és értékesíteni kívánt, a Kibocsátó által kibocsátott, 

egyenként 100,- Ft. névértékű, HU0000103593 ISIN kódú Részvényből a Tájékoztatóban 

meghatározottak, továbbá az alábbi feltételek szerint kívánok vásárolni: 

Az általam megvásárolni kívánt Részvény darabszám: …..…………………… db 

Az általam megvásárolni kívánt Részvényekért fizetendő teljes vételár a részvényenkénti Maximális 

Ár alapján: .................................... Ft, azaz …………...…………………………… forint („Vételár”) 

Elfogadom, hogy a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatra és a Részvények forgalomba hozatalára a 

Tájékoztató rendelkezései irányadóak. Kijelentem, hogy a Tájékoztató tartalmát ismerem és 

elfogadom. Tudomásul veszem, hogy az Értékesítési Árat – amely nem haladhatja meg a Maximális 

Árat – csak a Nyilvános értékesítés lezárását követően ismerem meg. 

Tudomásom van róla, hogy jogosult vagyok a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatot a Maximális Ár 

közzétételét követő 2 Munkanapon belül visszavonni. 

Abban az esetben is fenntartom a Részvényigénylési Nyilatkozatomat, ha túljegyzés történik, vagy a 

Tájékoztató alapján a fent megjelölt, általam megvásárolni kívánt Részvény darabszám csak részben 

kerül elfogadásra. A Részvényigénylési Nyilatkozatom bármely olyan részével kapcsolatban, amely 

nem kerül elfogadásra, sem az Értékesítő Részvényestől, sem a Kibocsátótól, sem pedig az MKB 

Társ-Forgalmazótól kamatot vagy kártérítést nem követelek, kizárólag az általam megvásárolni 

kívánt Részvények ellenértékeként befizetett összeg arányos részének a fent megjelölt 

ügyfélszámlámra történő, a Tájékoztatóban meghatározottak szerinti visszatérítésére tartok igényt. 

                                                 
1 A jelen Részvényigénylési Nyilatkozat minta abban az esetben használandó, amikor a Részvényigénylési Nyilatkozat 

leadása az MKB Társ-Forgalmazónál történik. 



A jelen Részvényigénylési Nyilatkozat aláírásával nyilatkozom különösen, hogy tisztában vagyok a 

Tájékoztatóban részletezett Részvény értékesítési tranzakció megszüntetésének lehetőségével a 

Tájékoztató „Értékesítés” című fejezetében foglaltak szerint. Tudomásul veszem és nyilatkozom, 

hogy ebben az esetben kamatot vagy kártérítést nem követelek kizárólag az általam megvásárolni 

kívánt Részvények ellenértékeként befizetett összegnek a fent megjelölt ügyfélszámlámra történő, a 

Tájékoztatóban meghatározottak szerinti visszatérítésére tartok igényt. 

1. Megbízom az MKB Társ-Forgalmazót, hogy a Részvények ellenértékét, azaz a Vételárat a 

fent megjelölt ügyfélszámlámról az MKB Társ-Forgalmazó MKB Bank Zrt.-nél vezetett [■] 

számú letéti számlájára vezesse át az MKB Társ-Forgalmazóval kötött szerződésemnek 

megfelelően, de a Tájékoztató szerint legkésőbb az ajánlattételi időtartam utolsó napjának 

15:00 óráig. 

2. Tudomásul veszem, hogy a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatom csak azon Részvény 

darabszámra vonatkozóan érvényes, amely Részvények teljes ellenértéke rendelkezésre áll a 

jelen Részvényigénylési Nyilatkozatban meghatározott ügyfélszámlán legkésőbb a 

Tájékoztató szerinti ajánlattételi időtartam utolsó napján 14:00 óráig. 

3. Tudomásul veszem, hogy részemre akár Új Részvények, akár Értékesítésre Felajánlott 

Részvények allokálhatóak. Tudomásul veszem továbbá, hogy az Új Részvényeket a 

Kibocsátótól tőkeemelésben történő részvétel jogcímén, jegyzés útján szerzem meg, illetve az 

Értékesítésre Felajánlott Részvényeket közvetlenül az Értékesítő Részvényestől vásárolom 

meg adásvétel jogcímén. 

4. Kijelentem, hogy a jelen ügylet megfelel a befektetési céljaimnak, a kockázatviselő 

képességemnek, a kockázatvállaló hajlandóságomnak, a befektetési ismereteimnek és 

tapasztalataimnak. Kijelentem továbbá, hogy a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatot átvevő 

MKB Társ-Forgalmazó az e dokumentum általam történt aláírása és átvétele előtt a 

befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 

tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti valamennyi 

tájékoztatást megadta, továbbá részemre elérhető módon rendelkezésre bocsátotta – többek 

között – a Részvényekkel, a Kibocsátóval és az Értékesítő Részvényessel, a kapcsolódó 

kockázatokkal, az értékesítéssel és a vonatkozó eljárásokkal (ideértve az allokáció és az 

elszámolás szabályát és menetrendjét is), továbbá az MKB Társ-Forgalmazóval kapcsolatos 

Tájékoztatóba foglalt releváns információkat, a befektetési döntésem meghozatala során 

ezeket is figyelembe vettem és ezek alapul vételével hoztam meg döntésem azzal, hogy 

részemre a jelen dokumentumot átvevő MKB Társ-Forgalmazó befektetési tanácsadást nem 

nyújtott.  

5. Elfogadom, hogy a jelen jogviszonnyal kapcsolatos jogviták során – beleértve a jelen 

Részvényigénylési Nyilatkozat elfogadásának megtagadását is – a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező magyar rendes bíróság jár el. 

6. Tudomásul veszem, hogy az MKB Társ-Forgalmazó a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatban 

foglalt meghatározott ügylet teljesítéséről az Üzletszabályzata és a Tájékoztató 

rendelkezéseinek megfelelően tájékoztat.  

7. Tisztában vagyok azzal, hogy a részvénybefektetések hozama hosszabb távon többnyire 

jelentékeny módon meghaladja a kockázatmentes hozamot, ugyanakkor azt is tudom, hogy a 

részvények árfolyamai reagálnak a legérzékenyebben a piaci eseményekre, ezért a részvények 

árfolyama a befektetés időszakában is erősen ingadozhat. Felmértem, hogy a 

részvénybefektetés elsősorban kockázatkedvelő, hosszú távú (min.: 3-5 év) elképzelésekkel 

rendelkező befektetőknek ajánlott. Kijelentem, hogy ismereteim és tapasztalatom, valamint 

jövedelmi helyzetem megfelelőek ahhoz, hogy részvénybefektetéssel kapcsolatos megalapozott 

befektetési döntést hozzak. Tudomásul veszem, hogy az MKB Társ-Forgalmazó a jelen 



Részvényigénylési Nyilatkozattal érintett ügylet esetében nem vizsgálja a Részvények 

befektetési céljaim megvalósítására való alkalmasságát, azaz nem alkalmazza a befektetési 

vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról szóló, valamint általuk végezhető 

tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 45.§ (1) bekezdésében 

foglaltakat, így ennek következményei a számomra nem érvényesülnek. 

A Tájékoztató teljes egészének tartalmáért, teljességéért, az abban szereplő adatok és információk 

helyességéért kizárólag a Kibocsátó felel, azaz az MKB Társ-Forgalmazó és az Értékesítő Részvényes 

a Tájékoztató tartalmáért, teljességéért és az abban szereplő adatok és információk helyességéért 

nem vállal felelősséget. Az MKB Társ-Forgalmazó nem vizsgálta továbbá a Kibocsátó, az Értékesítő 

Részvényes és ezen társaságok tulajdonosai és a hozzájuk kapcsolódó társaságok tevékenységét és 

pénzügyi hátterét, és ezzel kapcsolatban nem vállal felelősséget. 

Tudomásul veszem, hogy a fentiek alapján a Kibocsátó, az Értékesítő Részvényes, a Vezető 

Forgalmazó, az Erste Társ-Forgalmazó és az MKB Társ-Forgalmazó a részvényvásárlásra 

vonatkozó, a Tájékoztatón alapuló befektetési döntésemért felelősséget nem vállal. 

Kijelentem, hogy a jelen Részvényigénylési Nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Kelt: 

 

………………………………………………….……… 

 …………………………………. 

[MKB Társ-Forgalmazó cégszerű aláírása]   Befektető neve, aláírása” 

 


