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VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT 
 
 
 
 
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, 
Váci út 35., a továbbiakban: „DIGI Kft. ” ) által tett, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
(a továbbiakban: „PSZÁF”) által 2012. július 19. napján jóváhagyott, a TvNetWork 
Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 
Budapest, Váci út 35., a továbbiakban: „Társaság”) valamennyi, a DIGI Kft. és a vele 
Összehangoltan Eljáró Személyek által nem tulajdonolt, a Társaság által kibocsátott egyenként 100,- 
Ft névértékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvénye megszerzésére vonatkozó 
nyilvános vételi ajánlata (a továbbiakban: „Vételi Ajánlat ” ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 
törvény („Tpt .”) 76 §-a alapján 2012.08.21-én sikeresen lezárult.  
 
A DIGI Kft., mint Ajánlattevő és a vele Összehangoltan Eljáró Személyek a Vételi Ajánlat során 
90%-ot meghaladó mértékű befolyást szereztek a Társaságban. A Vételi Ajánlat eredményét és a 
90%-ot meghaladó befolyásszerzést a DIGI Kft. 2012.08.22-én bejelentette a PSZÁF-nak és azt 
2012.08.22-én közzétette a Társaság, a Concorde Értékpapír Zrt. (a továbbiakban: 
„Lebonyolító”), valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján, továbbá, 2012.08.28-án a DIGI Kft. 
bejelentette a PSZÁF felé, hogy a felajánlott részvények ellenértékét megfizette. 
 
A DIGI Kft. mint Ajánlattevő ennek megfelelően a Tpt. 76/D.§-a alapján ezúton vételi jogot (a 
továbbiakban: „Vételi Jog”) gyakorol a Társaság által kibocsátott valamennyi, a DIGI Kft. mint 
Ajánlattevő és a vele Összehangoltan Eljáró Személyek tulajdonába nem került névre szóló 
törzsrészvényére (továbbiakban „Vételi Joggal Érintett Részvények”). 
 
 

1. Vételár 
 

A Vételi Joggal Érintett Részvények vételára (továbbiakban „Vételár”) Vételi Joggal Érintett 
Részvényenként 300,- Ft, azaz Háromszáz forint. 
 
A fenti Vételi Joggal Érintett Részvényenkénti Vételár magasabb, mint a Tpt. 76/D §(4) 
bekezdése szerint számított egy részvényre jutó saját tőke értéke. 
 
A DIGI Kft. a Vételi Joggal Érintett Részvények jelen nyilatkozatban megjelölt részvényenkénti 
Vételár alapulvételével kiszámított vételárát letétbe helyezte a Tpt.76/D § (3) bekezdésének 
megfelelően az ING Bank NV Magyarországi Fióktelepénél vezetett letéti számlán (továbbiakban 
„Letéti Számla”). 
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2. A Vételi Joggal Érintett Részvények átadás-átvétele 
 

A Vételi Joggal Érintett Részvények tulajdonosai (a továbbiakban: „Részvényesek”) kötelesek 
részvényeiket a Lebonyolító zárolt értékpapírszámlájára (KELER számlaszám: 38/000092) (a 
továbbiakban: „Zárolt Értékpapírszámla”) transzferálni 2012.09.05. napjától (beleértve azt is) 
2012.09.12. napjáig (beleértve azt is) (a továbbiakban: „Átadási Időszak”). 
 
Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy a fentieken túlmenően, töltsék ki az 1. számú 
mellékletben foglalt Részvényesi Nyilatkozatot és azt mellékleteivel együtt nyújtsák be a 4. 
számú mellékletben foglalt Elfogadó Helyre, vagy ajánlott küldeményként a 4. Számú 
mellékletben megjelölt levelezési címre legkésőbb az Átadási Időszak utolsó napján 15:00-ig.  
 
A szabályszerűen kitöltött Részvényesi Nyilatkozat személyesen, kézbesítővel, 
meghatalmazott útján, illetve postai úton is eljuttatható az Elfogadó Helyre! 
A Részvényesi Nyilatkozat annak Lebonyolító általi átvételével tekinthető megérkezettnek.  
Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy a Részvényesi Nyilatkozat eredeti példányának az 
abban foglalt joghatás kiváltása érdekében az Átadási Időszak alatt a Lebonyolítóhoz a fenti 
módok bármelyikén meg kell érkeznie.  
 
A Részvényeseknek az alábbi dokumentumokat kell csatolniuk a Részvényesi Nyilatkozathoz: 
 

(i) A Részvényes befektetési szolgáltatója által kiadott igazolást arról, hogy a részvények 
transzferálásra kerültek az értékpapírszámlára. 

(ii)  Természetes személy Részvényes esetében, a Részvények eredeti vételáráról és a 
kapcsolódó költségekről szóló igazolást (például a Részvényes befektetési 
szolgáltatója által kiadott igazolást). 

(iii)  Természetes személy Részvényes esetében az illetékes joghatóság által 2012-ben kiállított 
adóilletőségéről szóló igazolást és annak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő 
Iroda által készített hiteles fordítását („Hiteles Fordítás”) (amennyiben a természetes 
személy Részvényes külföldi adójogi illetőségű). 

(iv) Amennyiben a Részvényes képviseletében meghatalmazott jár el, Meghatalmazást. 
 
 

3. Vételár megfizetése 
 

A DIGI Kft. a Vételi Joggal Érintett Részvények vételárát a Lebonyolítón keresztül,2012.09.17-ig 
minden olyan Részvényes részére megfizeti, aki az Átadási Időszak alatt (i) a Zárolt 
Értékpapírszámlára transzferálta a Vételi Joggal Érintett Részvényeket; és (ii) benyújtotta a 
Részvényesi Nyilatkozatot. 
 
A Vételár a Részvényes által megadott magyar bankszámlára vagy ügyfélszámlára átutalással, 
forintban kerül kifizetésre. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Lebonyolítónak a Részvényeseknek történő kifizetésnapján 
hatályos jogszabályoknak megfelelően a Vételárból le kell vonnia az adókat, 
hozzájárulásokat és egyéb terheket. 
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1. számú melléklet 

 
 

Részvényesi Nyilatkozat 
 
 
a Társaság valamennyi, egyenként 100,- Ft névértékű, A sorozatú, névre szóló, nem a DIGI 

Kft. és a vele Összehangoltan Eljáró Személyek tulajdonában álló dematerializált 
törzsrészvényre vonatkozó Vételi Jog gyakorlásához kapcsolódóan 

 
Kérjük, kövesse a 2012.08.29. keltezésű, a Társaság, a Budapesti Értéktőzsde, valamint a 
Concorde Értékpapír Zrt. honlapján közzétett Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban (a 
továbbiakban: „Nyilatkozat”), valamint a jelen Részvényesi Nyilatkozatban foglalt instrukciókat. 
A nagy kezdőbetűvel jelölt, de itt nem definiált kifejezések a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló 
Nyilatkozatban meghatározott tartalommal bírnak. 
 
1. A Részvényes adatai: 
A Részvényes neve/cégneve: _______________________________________________________ 
A Részvényes lakcíme/székhelye: __________________________________________________ 
A Részvényes levelezési címe (amennyiben az eltér a korábban megadott címtől): 
_____________________________________________________________________________ 
A Részvényes szem.ig. száma/útlevélszáma/cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: ___________ 
Amennyiben a Részvényes belföldi adóilletőségű, a Részvényes adóazonosító jele/adószáma: 
_____________________________________________________________________________ 
A Részvényes születési helye/ideje: _________________________________________________ 
A Részvényes anyja neve: ________________________________________________________ 
A Részvényes telefonszáma: ______________________________________________________ 
A Részvényes e-mail címe: _______________________________________________________ 
A Részvényes Concorde Értékpapír ZRt-nél vezetett számlájának száma: _______________________ 
 
 
2. A Vételi Joggal Érintett Részvények száma, amelyeket a részvényes átad: 
Számmal: __________ db, betűvel _____________________________________________ darab. 
 
 

3. A Vételi Joggal Érintett Részvények ellenértékét az alábbi fizetési számlára (pl. bankszámlára) 
vagy ügyfélszámlára történő utalással kérem teljesíteni: 

Kérjük, adja meg számlájának adatait: 
Hitelintézet vagy befektetési szolgáltató neve: ______________________________________ 
Fiók címe: __________________________________________________________________ 
Számla száma: _______________________________________________________________ 
 

4. Kérjük, adja meg értékpapír-számlavezetőjének nevét és címét: 
Az értékpapír-számlavezető neve: ________________________________________________ 
Címe: ______________________________________________________________________ 
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Részvényes értékpapír-számlájának száma: ________________________________________ 
 
A Részvényesnek írásban kell utasítania az értékpapír-számlavezetőjét, hogy a 
Részvényes nevében transzferálja át a Lebonyolítónak (azaz a Concorde Értékpapír 
ZRt-nek) a KELER ZRt-nél vezetett 38/000092 számú „TvNetWork felvásárlás 2012” 
nevű értékpapírszámlájára a Vételi Joggal Érintett Részvényeket.  

 
 

Az alábbi 5. pontot csak magánszemély Részvényesek töltsék ki! 
 
5. Kérjük, jelölje X-szel az adóilletőségét! 

Ezennel kijelentem, hogy adójogi illetőségem Magyarországon van: _____ 
 
Ha a Részvényes a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi adójogi 
illetőségű, kérjük, folytassa a 6. pontnál! 
 
Amennyiben illetősége a személyi jövedelemadózás szempontjából nem Magyarországon van, 
kérjük, töltse ki az alábbi részt. Ha az abban foglaltak vonatkoznak a Részvényesre, a 
Részvényesnek csatolnia kell az adójogi illetőségére vonatkozó, a külföldi adóhatóság által 
angol nyelven kiállított okiratot, és amennyiben ez az adókötelezettséget befolyásolja, a 
haszonhúzói nyilatkozatot, valamint nem magyar nyelvű dokumentumok esetén azok Hiteles 
Fordítását. Amennyiben a Részvényes nem tud ilyen igazolást, illetve nyilatkozatot csatolni, 
vagy adójogi illetősége olyan országban van, amellyel Magyarországnak nincs olyan kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, amely a Részvények eladásából származó 
árfolyamnyereség magyarországi adóztatását kizárná, az alábbiakat nem kell kitölteni, hanem 
a 6. pontnál kérjük folytatni a kitöltést. 
 
Ezennel kijelentem, hogy adójogi illetőségem más országban van: __  
Ország megnevezése: _________________________________________________________ 
Állampolgársága: _____________________________________________________________ 
 
Kijelentem, hogy Magyarország és a fent megnevezett ország között érvényben van kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából ez 
utóbbi országban van az illetőségem. Az egyezmény előírásai szerint a Részvények eladásakor 
realizált bármilyen árfolyamnyereség csak ebben az országban adóztatható. 
 
Ha nem jelöli meg illetőségét a fentiek szerint, akkor azt feltételezzük, hogy a Részvényes 
illetősége a személyi jövedelemadó kötelezettség szempontjából magyar. 
 

A 6. pontot abban az esetben kell kitöltenie, ha a Részvényes magánszemély, továbbá ha a 
vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, illetve ennek hiányában a magyar 
jogszabályok alapján adójogi illetősége Magyarországon van. 
 
6. Kérjük, csatoljon egy (vagy amennyiben különböző vételáron szerezte a Vételi Joggal Érintett 

Részvényeit, több) igazolást a fent írt Részvények vételáráról és a Részvényhez kapcsolódó 
járulékos költségek összegéről (pl. az értékpapír-számlavezető által a bekerülési árra 
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vonatkozóan adott igazolást), valamint arról, hogy a Vételi Joggal Érintett Részvényeit milyen 
típusú számláról (pl. NyESZ, illetve TBSZ) transzferáltatja, és ennek megfelelően a Vételár 
átutalását milyen típusú pénzszámlára kéri. 
 
Amennyiben a Vételi Joggal Érintett Részvényeit NyESZ, TBSZ számláról vagy 
értékpapírszámláról transzferáltatja, és ennek megfelelően a Vételár átutalását is ilyen típusú 
számlára kéri, kérjük, jelölje X-el: 
 
NyESZ-R: ______________ 
TBSZ 2010: _____________ 
TBSZ 2011: _____________ 
TBSZ 2012: _____________ 
Értékpapírszámla: ________ 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Részvények eredeti vételárára és a Részvényhez 
kapcsolódó járulékos költségekre vonatkozó igazolás(oka)t a Részvényesi Nyilatkozattal 
együtt kell benyújtani. Amennyiben ez nem történik meg, a Lebonyolító az adólevonásra 
vonatkozóan az általános szabályoknak megfelelően jár el. 
 

Amennyiben a Részvényes magánszemély és nem töltötte ki az 5. pontot, és/vagy a 
Részvényesnek nem áll módjában hivatalos formában igazolni a Részvényekért eredetileg 
fizetett vételárat, akkor a teljes Vételár az adószámítás alapjának minősül és a Lebonyolító a 
vonatkozó jogszabályok értelmében a Részvényei után a Részvényesnek járó ellenértékből 
személyi jövedelemadót von le, amennyiben erre a jogszabályok szerint köteles.  
 
7. Eho.tv. szerinti nyilatkozat 

Kijelentem, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § u) pontja szerint 
belföldinek minősülök: ____ 

 
A 7. pont alábbi részét csak az a Részvényes töltse ki, aki belföldinek minősül. 

 
Kijelentem, hogy az Eho.tv. értelmében már elértem vagy várhatóan elérem az egészségügyi 
hozzájárulás-fizetési felső határt, amely 2012-ben 450.000 forint: ____ 
 
Ezt a nyilatkozatot az Átadási Időszak utolsó napján hatályos Eho.tv. alapján kell megtenni. 
 
Amennyiben a Részvényes ezt a nyilatkozatot megteszi, a Lebonyolító nem vonja le a 14%-os 
egészségügyi hozzájárulást. Minden más esetben, ha a jogszabályok szerint erre köteles, a 
Lebonyolító le fogja vonni a Részvényes által elért árfolyamnyereségből származó jövedelem 
után a 14% egészségügyi hozzájárulást. 
 

8. A Részvényesi Nyilatkozat aláírásával a Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy 
(i) amennyiben a Részvényes nem természetes személy, akkor az alapítás helye szerint 

jogszerűen megalapított és létező szervezet, és eljáró képviselője rendelkezik a 
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Részvényesi Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez 
szükséges jogkörrel és felhatalmazással; 

(ii) a Részvényesi Nyilatkozat a Részvényes által személyesen, illetve cégszerűen vagy 
Meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező 
erejű kötelezettségvállalása; 

(iii) a Részvényesi Nyilatkozatában megjelölt Részvények tehermentesek és a Részvényes 
átruházási korlátoktól mentes, jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és a Részvényes 
jogosult azokat pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól vagy bármely 
harmadik személyt megillető jogtól mentesen eladni és átruházni; 

(iv) a Részvényesi Nyilatkozat aláírása, és a Vételi Jog gyakorlásából rá háruló 
kötelezettségek teljesítése nem sérti a Részvényesre irányadó jog előírásait; 

(v) a Részvényesi Nyilatkozatban a Részvényes által közölt minden adat, információ a 
valóságnak megfelel; 

(vi) ha a Részvényes által a Lebonyolító Értékpapírszámlájára átutalt Részvények száma eltér 
a Részvényesi Nyilatkozatban meghatározott darabszámtól, a Vételi Jog gyakorlása az 
alacsonyabb számú Részvények tekintetében érvényes; 

(vii) a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejöttét követően a DIGI Kft. jogosult 
részvénytulajdonát a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni. 

 
A Részvényesi Nyilatkozat aláírásával a Részvényes hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a 
Részvényesi Nyilatkozatban foglalt személyes adatait a DIGI Kft. részére továbbítsa azzal a 
céllal, hogy a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban meghatározott kötelezettségeiket 
a Részvényessel szemben teljesíteni tudják. 
 

9. Kérjük, itt írja alá a Részvényesi Nyilatkozatot:  
 
Amennyiben Ön természetes személy, két tanú alábbi aláírása igazolja, hogy a Részvényesi 
Nyilatkozatot a Részvényes előttük írta alá vagy az aláírást saját kezű aláírásának ismerte el. 

 
 
Kelt: _______________________, 2012. _________________ (hónap) ______ (nap) 
 

__________________________ 
Részvényes aláírása 

Előttünk mint tanúk előtt: 
 

1.  Tanú aláírása: ______________________  2. Tanú aláírása: _____________________  

 Neve: ____________________________   Neve: ____________________________  

 Címe:  ___________________________   Címe:  ___________________________  

 Szem. Ig. száma:  ___________________   Szem. Ig. száma: ___________________  
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Amennyiben Ön nem természetes személy képviseletében írja alá ezt a dokumentumot, kérjük, adja 
meg nevét és tisztségét, és csatolja a nem természetes személy létezését és az Ön képviseleti jogát és 
az aláírás mintáját igazoló, megfelelő formában kiállított okiratokat, és amennyiben az okiratok nem 
magyar vagy angol nyelven kerültek kiállításra, azok Hiteles Fordítását: 
 
Szervezet neve: _____________________________________________________________________ 
Első helyen aláíró neve: ______________________________________________________________ 
Tisztsége: _________________________________________________________________________ 
Második helyen aláíró neve (ha a cégjegyzés módja együttes): ________________________________ 
Tisztsége: _________________________________________________________________________ 
 
Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, csatolja a Meghatalmazást, és adja meg az alábbi 
azonosító adatait: 
A meghatalmazott neve: ______________________________________________________________ 
A meghatalmazott címe: ______________________________________________________________ 

 
 

10. Kérjük, ellenőrizze, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot teljes egészében kitöltötte és aláírta. 
Kérjük, hogy a jelen Részvényesi Nyilatkozatot a csatolandó dokumentumokkal együtt 
minél előbb személyesen, kézbesítővel, meghatalmazott útján, illetve postai úton juttassa el 
a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt Elfogadóhelyre! A Részvényesi Nyilatkozatnak és 
mellékleteinek meg kell érkeznie a Lebonyolítóhoz ÉS a Részvényeket át kell transzferálni a 
Lebonyolító 38/000092 számú értékpapírszámlájára legkésőbb az Átadási Időszak utolsó 
napján 15:00 óráig! 
Minden olyan Vételi Joggal Érintett Részvényt, amelyet nem transzferáltak a Zárolt 
Értékpapírszámlára, és/vagy amelyekre vonatkozóan nem nyújtottak be Részvényesi 
Nyilatkozatot a Lebonyolítónak az Átadási Időszakon belül, a Tpt. 76/D §. (5) bekezdésnek 
megfelelően a Társaság érvénytelenné nyilvánít, és helyettük a Társaság új Részvényeket 
bocsát ki, amelyeket a DIGI Kft. rendelkezésére bocsát. Az át nem adott, és/vagy azon Vételi 
Joggal Érintett Részvények vonatkozásában, amelyekre az Átadási Időszakon belül a 
Lebonyolító felé Részvényesi Nyilatkozatot nem nyújtottak be, az érvénytelenítést követően, 
az érvénytelenített részvények Vételárának megfizetése tárgyában a Társaság közleményt fog 
közzétenni. 
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Mellékletek: 
 
Kérjük, jelölje X-szel, mely dokumentumokat csatolta ezen Részvényesi Nyilatkozathoz: 
 
1. Adó illetőségigazolás: __ 
2. Adó illetőségigazolás Hiteles Fordítása: __ 
3. Haszonhúzói nyilatkozat: __ 
4. Haszonhúzói nyilatkozat Hiteles Fordítása: __ 
5. Igazolás a Vételi Joggal Érintett Részvények megszerzésére fordított értékről és a járulékos 
költségekről (pl. az értékpapír-számlavezető által a bekerülési árra vonatkozóan adott igazolás): __ 
6. Nem természetes személy Részvényes létezését és a nevében eljáró személyek képviseleti 
jogát igazoló dokumentumok, illetve külföldi szervezet esetén társasági okiratai és nem angol nyelvű 
okiratok esetén azok Hiteles Fordításai: __ 
7. Cégszerűen aláírt vagy megfelelően aláírt és két tanú által hitelesített, a tanúk nevét, aláírását 
és lakóhelyét tartalmazó, Magyarországon kiállított Meghatalmazás, vagy külföldi Meghatalmazás 
esetén annak Hitelesített Példánya és nem angol nyelvű okirat esetén annak Hiteles Fordítása: __ 
8. Vagyonkezelő esetén vagyonkezelői szerződés, vagy cégszerűen aláírt vagy megfelelően aláírt 
és két tanú által hitelesített, a tanúk nevét, aláírását és lakóhelyét tartalmazó, Magyarországon kiállított 
Meghatalmazás, vagy külföldi Meghatalmazás esetén annak Hitelesített Példánya és nem magyar vagy 
angol nyelvű okirat esetén annak Hiteles Fordítása: __. 
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2. számú melléklet 

 
Kitöltési Útmutató 

 
A DIGI Kft. által a Részvényes tulajdonában lévő, a TvNetWork Telekommunikációs 

Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott Részvényekre vonatkozó 
Vételi Jog gyakorlásához kapcsolódó Részvényesi Nyilatkozathoz 

 
 
Adja át a megfelelően kitöltött és szabályosan aláírt Részvényesi Nyilatkozatot a Lebonyolító 
Ügyfélszolgálatához az Átadási Időszakon belül a Lebonyolító ügyfélfogadási ideje alatt, illetve az 
Átadási időszak utolsó napjának az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15:00 óráig. A Részvényesi 
Nyilatkozatot megfelelően ki kell tölteni és aláírni. A Részvényesi Nyilatkozatban használt nagy 
kezdőbetűs fogalmak, kifejezések a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban meghatározott 
jelentéssel bírnak. 
 
A Részvényesi Nyilatkozat kitöltése, aláírása, és a Lebonyolító Ügyfélszolgálatára történő eljuttatása a 
Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti a 
Részvényes részéről. 
 
Amennyiben a Részvényesnek még nincs értékpapírszámlája a Lebonyolítónál, akkor a 
Lebonyolítónál értékpapírszámlát kell nyitnia. Az ilyen Részvényesek számára a Lebonyolító 
Ügyfélszolgálatán a mindenkori Üzletszabályzatában foglalt feltételek mellett megnyitja és vezeti az 
értékpapírszámlát (az értékpapírszámla megnyitása díjmentes). Az értékpapírszámla megnyitásának és 
hozzáférésének feltételeit a Lebonyolító Üzletszabályzatában foglalt feltételei határozzák meg. 
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében, ha a magánszemély Részvényes az 
adóazonosító jelét nem közli, a Lebonyolító a kifizetést az adóazonosító jel közléséig megtagadja. A 
hatályos magyar jogszabályok értelmében a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek is magyar 
adóazonosító jellel kell rendelkeznie, amennyiben belföldi adókapcsolata keletkezik. Az adóazonosító 
jel megállapítását a nem magyar állampolgár kezdeményezheti az állami adóhatóságnál az e célra 
rendszeresített nyomtatványon (1 T34), melyen feltünteti a természetes adóazonosító adatait (név, 
születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakóhelye) és állampolgárságát. Ez alapján az adóhatóság 
megállapítja a magánszemély adóazonosító jelét. 
 
Kérjük, hogy 
 
(i) természetes személyként vagy Meghatalmazás alapján eljáró meghatalmazottként az 

Elfogadóhelyen vagy közjegyző előtt töltse ki megfelelően és írja alá szabályosan a 
Részvényesi Nyilatkozatot; amennyiben pedig nem természetes személy képviseletében, 
annak törvényes szervezeti képviselőjeként jár el, akkor cégszerűen írja alá a megfelelően 
kitöltött Részvényesi Nyilatkozatot; 

(ii)  utasítsa értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Vételi Joggal Érintett Részvényeket a 
Lebonyolítónak a Lebonyolító 38/000092 számú „TvNetWork felvásárlás 2012” nevű 
értékpapírszámlájára transzferálja át, továbbá a Részvények transzferálásáról szóló, a 
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Részvényes értékpapír-számlavezetője által kiadott 5. számú melléklet szerinti igazolást a 
Részvényesi Nyilatkozathoz csatolja, vagy a transzferálást követően haladéktalanul küldje 
meg a Lebonyolító részére; 

(iii)  amennyiben külföldön adózó szervezet, szerezze be és nyújtsa be a létezését, valamint a 
képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságát igazoló iratok másolatait (30 
napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány/aláírás minta másolata, cégbíróságon nem 
bejegyzett szervezet esetén a nyilvántartó bíróság, illetve hatóság nyilvántartásba vételt 
elrendelő végzése vagy ennek megfelelő okirat); 

(iv) amennyiben külföldi adójogi illetőségű, szerezze be az illetőségigazolást és nem magyar 
nyelvű dokumentum esetén annak Hiteles Fordítását, valamint csatolja a képviselt szervezet 
jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratokat és nem magyar 
vagy angol nyelvű dokumentumok esetén azok Hiteles Fordítását; 

(v) amennyiben természetes személy, szerezze be és nyújtsa be a Vételi Joggal Érintett 
Részvények eredeti vételárát és a járulékos költségeit igazoló iratokat (ha vannak ilyenek) (pl. 
a Részvényes értékpapír-számlavezetője által a bekerülési árra vonatkozóan kiállított 
igazolást); 

(vi) amennyiben vagyonkezelő szervezet nevében jár el, úgy kérjük, hogy csatolja a 
vagyonkezelési szerződést vagy az ügyfelével kötött Meghatalmazás Hitelesített Példányát, 
illetve, amennyiben az nem magyar vagy angol nyelven készült, annak Hiteles Fordítását; és 

(vii)  a Részvényesi Nyilatkozatot és a fenti mellékleteit személyesen, illetve meghatalmazottja 
útján adja át az Elfogadóhelyen az Átadási Időszakon belül az Elfogadóhely 4. számú 
melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve az Átadási Időszak utolsó napján az 
ügyfélfogadási idő kezdetétől 15:00 óráig. 

 
Amennyiben más dokumentummal kívánja létezését és az eljáró személyek képviseleti jogát igazolni, 
és azok megfelelőségét előzetesen egyeztetni kívánja, kérjük, keresse meg a Lebonyolítót a 4. sz. 
mellékletben megjelölt elérhetőségen. 
 
A transzferek azonosíthatósága érdekében a Részvényes adja meg a transzfer közlemény 
rovatában a pontos nevét, és amennyiben azzal rendelkezik, adóazonosító jelét/adószámát. 
 
A DIGI Kft. a Részvényeseknek a Vételárat magyar forintban fizeti meg a Vételi Jog Gyakorlásáról 
Szóló Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően.. 
 
A Részvényesi Nyilatkozat aláírásával a Részvényes szavatolja, hogy az általa a jelen Részvényesi 
Nyilatkozatban közölt adatok minden tekintetben pontosak és a valóságnak megfelelnek, és az ahhoz 
csatolt dokumentumok eredetiek vagy az eredetivel megegyező másolatok. 
 
A Vételi Jog gyakorlására, továbbá a Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozattal 
kapcsolatban létrejövő szerződésen kívüli kötelmekre Magyarország joga alkalmazandó. A 
Részvényesi Nyilatkozatnak a Részvényes által történő aláírása azt is jelenti, hogy a Részvényes 
a Vételi Jog gyakorlásából eredő minden jogvitás ügyben aláveti magát a Pénz- és Tőkepiaci 
Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességének. Ha a Részvényesre esetleg nem magyar 
jog alkalmazandó, az ilyen jogszabályok betartása teljes mértékben a Részvényes felelőssége. 



12 
 

 
3. számú melléklet 

 
Meghatalmazás minta 

 
Alulírott 
 
Név/cégnév: _______________________________________________________________________ 
Lakcím/székhely: ___________________________________________________________________ 
Anyja neve: ________________________________________________________________________ 
Szem.ig.sz./cégjegyzékszám vagy adószám: ______________________________________________ 
 
ezennel meghatalmazom 
 
Név/cégnév: _____________________________________________________________________-t 
Lakcím/székhely: ___________________________________________________________________ 
Anyja neve: ________________________________________________________________________ 
Szem.ig.sz./cégjegyzékszám vagy adószám: _____________________________________________, 
 
hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci 
út 35., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-667975) által a TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszáma: 
01-10-044461) Vételi Joggal Érintett Részvényeire vonatkozó vételi joggal kapcsolatban 
meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörrel eljárjon, és engem a DIGI Kft-vel, a 
Lebonyolítóval, a Társasággal és harmadik személyekkel szemben képviseljen. 
 
A jelen meghatalmazásban használt, nagy kezdőbetűvel írt és másként meg nem határozott fogalmak a 
Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Nyilatkozatban meghatározott jelentéssel bírnak. 
 
 
Kelt: ____________________, 2012. _______________ (hónap) _______________________ (nap) 
 
 
   ___________________________    A fenti meghatalmazást elfogadom: 
Részvényes aláírása 
Neve (olvasható betűkkel): 
Tisztsége:       ______________________________ 
                A meghatalmazott aláírása 
 

Előttünk mint tanúk előtt: 

1.  Tanú aláírása: ______________________  2. Tanú aláírása: _____________________  

 Neve: ____________________________   Neve: ____________________________  

 Címe:  ___________________________   Címe:  ___________________________  

 Szem. Ig. száma:  ___________________   Szem. Ig. száma: ___________________ 
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4. számú melléklet 

 
 

Az Concorde Értékpapír ZRt. Lebonyolító, mint Elfogadóhely elérhetőségei 
 
 
 

A Részvényesi Nyilatkozat 
benyújtásának módja 

Cím 

Levélben:  Címzett:  
Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1123 Budapest, Alkotás u. 50.  

Személyesen 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Ügyfélszolgálat 
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: H-P 9:00-17:15 
(12:00 és 12:30 között ebédszünet) 
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5. számú melléklet 

 
Nyilatkozat i 

 
a TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Vételi 

Jog gyakorlása keretében transzferált Vételi Joggal Érintett Részvényeinek a nyilvántartásáról 
és bekerülési adatairól 

 
 
Alulírott ……………………………………………….. mint letétkezelő (név) nyilatkozom, hogy a 
mai napon a Concorde Értékpapír Zártkör űen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1123 
Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-043521, a továbbiakban: Concorde ZRt.) 
KELER ZRt-nél vezetett 38/000092 számú, „TvNetWork felvásárlás 2012” megnevezésű 
értékpapírszámlájára áttranszferált ……………………… darab …………………………………. 
TvNetWork Nyrt részvény nyilvántartási és bekerülési adatai a következők: 
 
Ügyfél neve: ……………………………………………… 
Születési név: …………………………………………….. 
Születési hely, idő: ……………………………………….. 
Lakcím: …………………………………………………… 
Személyi azonosító okmány száma: ……………………… 
Adóazonosító jel/adószám: ……………………………….. 
 
Értékpapír darabszám: …………………………………….. 
Számla típus: ……………………………………………… 
Szerzési dátum: …………………………………………… 
Szerzési ár: ………………………………………………... 
Járulékos költségek: ………………………………………. 
 
Értékpapír darabszám: …………………………………….. 
Számla típus: ……………………………………………… 
Szerzési dátum: …………………………………………… 
Szerzési ár: ………………………………………………... 
Járulékos költségek: ………………………………………. 
 
Értékpapír darabszám: …………………………………….. 
Számla típus: ……………………………………………… 
Szerzési dátum: …………………………………………… 
Szerzési ár: ………………………………………………... 
Járulékos költségek: ………………………………………. 
 
Értékpapír darabszám: …………………………………….. 
Számla típus: ……………………………………………… 
Szerzési dátum: …………………………………………… 
Szerzési ár: ………………………………………………... 
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Járulékos költségek: ………………………………………. 
 
A NyESZ-R és TBSZ számláról indított értékpapírok ellenértékét kérjük a megfelelő típusú 
pénzszámlára visszautalni szíveskedjenek: 
 
NyESZ-R:  _________________-_________________-_________________ 
TBSZ 2010:  _________________-_________________-_________________ 
TBSZ 2011: _________________-_________________-_________________ 
TBSZ 2012: _________________-_________________-_________________ 
 
 
 
Kelt: ……………………………. 
 
 
 
Szolgáltató neve: ……………………………….. 
 
Szolgáltató cégszerű aláírása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
i Jelen nyilatkozatot a transzfert indító befektetési szolgáltató, Befektetési Vállalkozás vagy letétkezelő töltheti ki 
és írhatja alá. Kérjük a nyilatkozatot a transzfer indítását követően haladéktalanul faxolják le a +36-1-489-2244 
faxszámra 


