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ELFOGADÓ NYILATKOZAT 
 
az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı 

Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 
 
1.  
Az Ajánlattevı 
 
BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság  
(székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d., cégjegyzékszáma: Fıvárosi 
Bíróság, mint cégbíróság, Cg: 01-09-882852) 
 
2.  
Az Ajánlati ár 
 
Az Ajánlattevı által, valamennyi Részvény vonatkozásában ellenértékként fizetendı, 
ajánlott Részvényenkénti vételár 545 forint, azaz ötszáznegyvenöt Forint. 
 
3. 
Az Elfogadó Részvényes személyi adatai  
 
Magánszemély esetén  
 
Név: 
……………………………………………………………………………………………... 
 
Születéskori név: 
………………………………………………………………………………… 
 
Állampolgárság: 
…………………………………………………………………………………. 
 
Állandó lakcím: 
…………………………………………………………………………….……. 
 
Telefonszám: 
…………………………………………………………………………….……… 
 
Adóazonosító jel: 
………………………………………………………………………………... 
 
Társadalombiztosítási azonosító jel – 
TAJ:………………………………………………………. 
 
Személyigazolvány szám és kiállító hatóság: 
………………………………………………..…… 
 
Édesanyja leánykori neve: 
………………………………………………………………………. 
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Születési hely/ország és idı: 
……………………………………………………………….……. 
 
Szervezet esetén: 
 
Cégnév: 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Székhely: 
……………………………………………………………...………………………… 
 
Telefonszám: 
…………………………………………………………..……………………….. 
 
Adószám: 
…………………………………………………………….………………………… 
 
Cégjegyzékszám: 
…………………………………………………….………………………….. 
 
 
Szervezet képviselıjére vonatkozó adatok (1) 
 
Név: 
……………………………………………………………………………………………... 
 
Születéskori név: 
………………………………………………………………………………… 
 
Édesanyja leánykori neve: 
………………………………………………………………………. 
 
Állandó lakcím: 
…………………………………………………………………………….……. 
 
Beosztása:……………………………………………………………………………………
….. 
 
Szervezet képviselıjére vonatkozó adatok (2)* 
 
Név: 
……………………………………………………………………………………………... 
 
Születéskori név: 
………………………………………………………………………………… 
 
Édesanyja leánykori neve: 
………………………………………………………………………. 
 

                                                 
*
 Amennyiben a szervezet képviseleti módja közös képviselet. 
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Állandó lakcím: 
…………………………………………………………………………….……. 
 
Beosztása:……………………………………………………………………………………
….. 
 
4.  
A Részvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan a Részvényes elfogadja az 
Ajánlatot:  
 

…………. darab, azaz …………………………..………….. darab 
 
4.1. 
A nyilvános ajánlattéli eljárás lebonyolításához alkalmazott értékpapírszámla 
megnevezése 
 
A nyilvános vételi ajánlatot elfogadó részvényes a 4. pontban meghatározott 
részvényeket az EQUILOR Zrt.-nél, mint Lebonyolítónál vezettet 
 

7793 számú Externet Nyilvános Vételi Ajánlati számlára 
transzferálja.  
 
Az értékpapír transzfer megbízáson közleményként kérjük feltüntetni Részvényes 
nevét, elfogadói nyilatkozat aláírásának dátumát, és az ’’Ajánlati számla’’ 
megjelölést.  -  
 
5.  
Az Ajánlati Ár alapján számított vételár teljesítésére kijelölt 
bankszámla/ügyfélszámla: 
 
Számlavezetı bank 
neve:……………………………………………………..………………….. 
 
Számlatulajdonos 
neve:…………………………………………………………………………. 
 
Számlaszám:……………………………………………………………………….………….
…. 
 
6.  
Adózási nyilatkozat 
 
6.1.  
Adójogi illetıség (amennyiben nem Magyarország) 
 
 
Amennyiben külföldi illetıségő vagyok, úgy kijelentem, hogy adójogi illetıségem: 
(Kérjük, határozza meg az adójogi illetıség országát és jelölje az Önre vonatkozó 
esetet!) 
 

a) ………………………………. országban van, 
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� 

b) Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a 
kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezmény, és az egyezmény 
alkalmazása szempontjából a fent meghatározott országban 
rendelkezem adójogi illetıséggel. Az egyezmény elıírásai szerint a 
Részvények értékesítésével összefüggésben realizált 
árfolyamnyereség kizárólag az illetıségem szerinti országban 
adóztatható. Az adóilletıség igazolás eredeti példányát jelen Elfogadó 
Nyilatkozathoz mellékeltem.  

� 
c) Magyarország és a fent meghatározott ország között nincs érvényben 

kettıs adóztatás elkerülésérıl szóló egyezmény. 

 
6.2  
Az átruházni kívánt Részvények bekerülési értéke (árfolyamnyereség 
számításához) 
 
Teljes részvénymennyiség bekerülési értéke:……………………….. azaz 
……………….…………Ft. 
 
A Részvények megszerzésére fordított járulékos költségek:………………… azaz 
………… Ft. 
 
6.3. 
Eho tv. szerinti nyilatkozat 
(Kérjük, jelölje az Önre vonatkozó esetet!) 
 

� 
a) Kijelentem, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl 
szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § u) pontja szerint belföldinek 
minısülök 

� 
b) Kijelentem, hogy az Eho tv. értelmében 2009-ben már elértem vagy 

várhatóan elérem az egészségügyi hozzájárulás-fizetési felsı határt, 
ami 2009-ben 450.000,- Ft.  

 
Amennyiben az Elfogadó Részvényes ezt a nyilatkozatot megteszi, úgy az 
Ajánlattevı ill. a Lebonyolító nem vonja le a 14%-os egészségügyi hozzájárulást. 
Azonban, ha év végéig mégsem éri el a 450.000 Ft-ot a levont összeg, az Elfogadó 
Részvényesnek a százalékos mértékő egészségügyi hozzájárulást 6%-kal növelten, 
a tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott adóbevallásban kell 
bevallani, és a bevallás benyújtására elıírt határidıig megfizetni. További 
szankcióként a felsı határ elérésérıl tett nyilatkozat valótlansága esetén az 
adóhatóság mulasztási bírsággal is sújthatja a magánszemélyt. Minden más esetben 
az Ajánlattevı ill. a Lebonyolító le fogja vonni az Elfogadó Részvényes által elért 
árfolyamnyereségbıl származó jövedelem után a l4%-os egészségügyi hozzájárulást 
a jogszabályi elıírások szerint.  
 
7.  
Vegyes rendelkezések 
 
A Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával kifejezetten kijelenti, szavatolja és 
elfogadja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásakor, 
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- amennyiben a Részvényes gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, úgy a 
Részvényes az alapítás helye szerint jogszerően megalapított és létezı 
szervezet, és eljáró képviselıje rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat 
aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 
jogosítványokkal és engedélyekkel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat 
aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal, 

- a nyilvános vételi Ajánlat teljes tartalmát megismerte, 
- az Elfogadó Nyilatkozat aláírása, és az Ajánlat elfogadásából eredı 

kötelezettségek teljesítése sem a Részvényes sem az Ajánlattevı 
tekintetében nem sértik a Részvényesre irányadó jog elıírásait, 

- a Részvényes az átruházni kívánt Részvények kizárólagos tulajdonosa, 
- a Részvényes által átruházni kívánt Részvények per-, teher és 

igénymentesek, 
- az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes nem közöl a valóságnak nem 

megfelelı, vagy félrevezetı információt, 
- a Részvényeknek az átruházás érdekében történı transzferálásával 

kapcsolatos költségei és díjai, valamint a Részvényes fogadó 
számlavezetıjének költségei és díjai a Részvényest terhelik, 

- a részvény adásvételi szerzıdés érvényes létrejötte esetén, az Ajánlattevı 
jogosult a Részvényestıl megvásárolt részvényekre vonatkozó tulajdonjogát, 
a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni. 

 
A Részvényes tudomásul veszi, hogy az Ajánlat elfogadásával az elfogadó 
Részvényes és az Ajánlattevı, illetve a Lebonyolító a jelen Ajánlatból eredı vagy 
azzal kapcsolatos a Részvényes, az Ajánlattevı, illetve a Lebonyolító közötti bármely 
vitában, ideértve, de nem kizárólag az Ajánlat elfogadásával létrejött adásvételi 
szerzıdésbıl eredı jogvitákat, az Ajánlatban foglaltak megszegését, az Ajánlat 
megszőnését, érvényességét vagy értelmezését érintı jogvitákat kikötik a Pénz és 
Tıkepiaci Állandó Választottbíróság (H-1055 Budapest, Markó u. 25., postacíme: H-
1535 Budapest, Pf.: 823.) kizárólagos hatáskörét és illetékességét.  
 
8.  
Mellékletek 
 
(Kérjük, jelölje az Ön esetében csatolandó mellékleteket!) 
 

� 
a) Teljes bizonyító erejő magán- vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, ha 

a Részvényes nem személyesen jár el. 

� 

b) Amennyiben a Részvényes a magyar adójogi szabályok szerint nem 
minısül belföldi adóilletıségőnek: illetıségigazolás eredeti példánya, 
valamint amennyiben a Részvényes illetısége szerinti országgal kötött 
kettıs adózás elkerülésérıl szóló egyezmény szerint ennek jelentısége 
van nyilatkozat (eredeti példányban) arról, hogy a Részvényes a kifizetés 
tekintetében haszonhúzónak minısül-e, és ezek hiteles magyar nyelvő 
fordítása.  

� 

c) Belföldi illetıségő természetes személy esetén a Részvények 
transzferálását végzı befektetési szolgáltató által kiállított igazolás a 
Részvények megszerzésére fordított értékrıl, valamint a Részvényekkel 
kapcsolatosan felmerült járulékos költségekrıl  
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9. 
Aláírások 
 
Dátum:…………………………………………………………………………….…………….
. 
 
Aláírás:………………………………………………………………………………………..
…. 
 
Aláíró neve nyomtatott 
betőkkel:…………………………………………………….………….. 
 
(Kérjük, jelölje az Önre vonatkozó esetet!) 
 

� 
a) személyesen jár el vagy jogi személy cégaláírásra jogosult 

képviselıjeként 
  

� b) meghatalmazottként jár el 

 
 
 
 


