
 

Nyilatkozat 
 
 

 
Alulírott,…………………………..………….…………………………………………….….(név) részvényes  

………………………..……………………….……………………..………………………. (lakcím/székhely)  

kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével 

egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe történő bejegyzését kérem, valamint a MOL Nyrt. 

Alapszabályának 10.1.2 pontja szerinti velem azonos részvényesi csoporthoz tartozó részvényesek 

tulajdonában lévő részvényekkel együtt a tulajdonomban tartom / nem tartom a tulajdonomban* a 

MOL Nyrt. részvényeinek 2%-át, azaz 2.090.381.272,-Ft névértéknek megfelelő illetve azt meghaladó 

számú részvényt. 

Amennyiben részvényeim száma eléri, illetve meghaladja a MOL Nyrt. részvényeinek 2%-át, 

részvényesi csoportom tulajdonosi összetételére vonatkozó bejelentésem** jelen nyilatkozatomhoz 

mellékelem. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a részvényesi csoportom összetételét nem 

jelentem be, szavazati jogom felfüggesztésre kerül, és mindaddig nem gyakorolható, míg fenti 

kötelezettségemnek eleget nem teszek. 

Kelt:…………………………………………. 

………………………………… 

     a részvényes aláírása*** 

                                                           
* A megfelelő választ aláhúzással jelölje 
** lásd: mellékelt minta 
*** Jogi személy részvényes esetében a részvényes nevében cégjegyzésre jogosult(ak) aláírása 



 

Nyilatkozat 
részvényesi csoport összetételéről 

1. Részvényes neve, székhelye (lakcíme), cégjegyzékszáma (személyigazolvány száma): 

 

2. Az 1. pontban megadott részvényest közvetve vagy közvetlenül ellenőrző személyek neve, 
székhelye (lakcíme), cégjegyzékszáma (személyigazolvány száma): 

 

3. A 2. pontban megadott részvényes által közvetve* vagy közvetlenül ellenőrzött más cégek** 
neve, székhelye, cégjegyzékszáma, (ideértve az 1. pontban megadott részvényes által 
közvetve* vagy közvetlenül ellenőrzött cégek**) 

4. Minden, a fenti 2-3. pontok alá nem tartozó olyan személy** neve, székhelye, cégjegyzékszáma, 
aki közvetve* vagy közvetlenül, a MOL Nyrt. vonatkozásában szavazati jogot gyakorol e 
részvényessel együtt, vagy a szavazati jogok gyakorlásában e részvényessel osztozik, vagy 
ellenőrzi, illetve befolyással bír e részvényes szavazati jogainak gyakorlására, beleértve 
szerződés, megállapodás, kapcsolat (úgy mint vezető tisztségviselő, alkalmazott, megbízó, 
megbízott, meghatalmazó, meghatalmazott, képviselő, képviselt, engedményező, 
engedményes, zálogjogosult, zálogkötelezett vagy a Polgári Törvénykönyv 685.§ (b) pontjában 
írt közeli hozzátartozói viszony) folytán vagy bármely más módon. 

                                                           
 E bekezdés alkalmazásában közvetett tulajdonláson vagy a szavazati jogok közvetett gyakorlásán kell érteni 
egy vállalkozás (továbbiakban: "eredeti vállalkozás") tulajdoni hányadai többségének vagy szavazatai 
többségének az eredeti vállalkozásban tulajdoni részesedéssel és/vagy szavazati joggal rendelkező, egy vagy 
több más vállalkozás (továbbiakban: "köztes vállalkozás") többségi tulajdoni hányadain és/vagy szavazatain 
vagy ezek kombinációján keresztül történő, közvetett vagy közvetlen birtoklását vagy gyakorlását. Amennyiben a 
vállalkozás a köztes vállalkozásban a tulajdoni érdekeltségek többségét bírja, vagy a szavazati jogok többségét 
gyakorolja, azt úgy kell tekinteni, mintha e vállalkozás a köztes vállalkozásban a tulajdoni érdekeltségek 
egészével vagy a szavazati jogok teljességével rendelkezne. 
 
** Csak azon személyek, melyek MOL részvényt vagy MOL DR-t birtokolnak 



 

 

A MOL Nyrt. Alapszabálya 
a részvényesek részvénykönyvbe történő bejegyzésére illetve 

a szavazati jogok gyakorlására vonatkozó 
rendelkezéseinek kivonatos közlése 

 
 

„8. A RÉSZVÉNYEK ÉS A RÉSZVÉNYKÖNYV  

8.1. A részvényeket dematerializált formában kell előállítani, és azokon a Gt. és a vonatkozó 
jogszabályok által megkívánt adatokat kell feltüntetni. 

8.2. A Társaság Igazgatósága a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről, illetve 
részvényesi meghatalmazottakról részvény-fajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben 
nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott nevét (cégét), lakcímét 
(székhelyét), a részvényes tulajdoni hányadát és a tulajdonában lévő részvények 
sorozatát, számát, névértékét, a bejegyzés időpontját, a 8.6. pontban meghatározott 
esetben a részvényesi csoport összetételét, amelyhez a részvényes tartozik a 10.1.1. és 
10.1.2. pontok szerint, valamint minden további olyan adatot, amelyre szükség lehet a 
törvény vagy ezen Alapszabály kielégítésére. Az Igazgatóság a részvénykönyv vezetésére 
elszámoló háznak vagy forgalmazónak megbízást adhat.  

8.3. Részvényesi meghatalmazott kizárólag az általa vezetett értékpapír számlán nyilvántartott, 
vagy nála letétbe helyezett névre szóló részvények alapján gyakorolhat részvényesi 
jogokat. A Társaság megbízásából a Társaság részvényeiről külföldön, külföldi jog alapján 
kiállított letéti igazolásokat kibocsátó letétkezelőt (ld. 10.1.1.) kérelmére részvényesi 
meghatalmazottként kell bejegyezni amennyiben a letéti igazolások kibocsátására 
irányadó jognak és a letéti megállapodásnak megfelelő meghatalmazással rendelkezik a 
részvényesi jogok gyakorlására. Egyéb esetekben a részvénykönyvbe történő bejegyzés 
feltétele, hogy a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazás egy példányát a részvényesi meghatalmazott a Társaságnál letétbe 
helyezze. A meghatalmazásból kétséget kizáróan ki kell derülnie annak a ténynek, hogy a 
meghatalmazó vonatkozásában nem állnak fenn az Alapszabály 10.1.1. és 10.1.2. 
pontjaiban említett korlátozások, ennek hiányában a részvénykönyvi bejegyzés 
megtagadható. 

8.4. Az Igazgatóság megtagadja annak a részvényesnek a részvénykönyvbe történő 
bejegyzését, aki az Alapszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg. 

8.5. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részéről az 
Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a 
részvénykönyvbe betekinthet. 

8.6. A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés 
esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes köteles nyilatkozni arról, hogy 
ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. 
és 10.1.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a 



 

bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át. Az előző 
mondatban írtak fennállása esetén a részvényes köteles egyidejűleg bejelenteni a 
részvényesi csoport összetételét a 10.1.1. és 10.1.2. pontokban írtakat figyelembe véve. A 
részvényesi csoport összetétele előző mondatban írtak szerinti bejelentésének 
elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén, illetve amennyiben alapos okkal 
feltételezhető, hogy a részvényes a részvényesi csoport összetételére vonatkozóan az 
Igazgatóságot megtévesztette a bejegyzést követően is bármikor a részvényes szavazati 
joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti 
követelménynek teljes körűen eleget nem tett. Továbbá, az Igazgatóság felhívására a 
részvényes köteles haladéktalanul nyilatkozni, hogy a tulajdonában álló részvények 
vonatkozásában ki a tényleges haszonhúzó tulajdonos ("ultimate beneficial owner"). 
Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget vagy amennyiben alapos okkal 
feltételezhető, hogy a részvényes az Igazgatóságot megtévesztette, a részvényes 
szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti 
követelménynek teljes körűen eleget nem tett. Jelen pontban meghatározott 
nyilatkozattételi és bejelentési kötelezettségek teljesítése nem érinti a részvényesek 
befolyásszerzésének jogszabály által előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségét. 

 

8.7. A Társaság megbízásából a Társaság részvényeiről külföldön, külföldi jog alapján kiállított 
letéti igazolásokat kibocsátó letétkezelőt (ld. 10.1.1.) a Társaság a részvénykönyvi 
bejegyzésnek megfelelően részvényesi meghatalmazottként vagy részvényeseként kezeli, 
azzal a kikötéssel, hogy a letétkezelő köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Alapszabály 
részvényesekre vonatkozó rendelkezéseit a letéti igazolások birtokosai vonatkozásában 
betartassa. 

10. SZAVAZATI JOG, RÉSZVÉNYESI CSOPORT 

10.1. Minden 1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű "A" sorozatú részvény egy szavazatra 
illetve 1.001,- Ft, azaz egyezeregy forint névértékű "C" sorozatú részvény egy egész 
egyezred szavazatra jogosít kivéve az alábbiakat:  

10.1.1. Egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd alább) sem gyakorolhatja 
a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság megbízásából a Társaság 
részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír-
kezelőt (ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett 
részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogokat végső fokon gyakorló 
személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlátozások alá). 

A Társaság megbízásából a Társaság részvényeiről külföldön kiállított letéti igazolások 
birtokosaira, a jelen Alapszabályban a részvényesekre vonatkozó, valamennyi korlátozást 
megfelelően alkalmazni kell. 

10.1.2. A "részvényesi csoport" valamely részvényes vonatkozásában e részvényest és a 
következők bármelyikét jelenti: 

(i) bármely részvényes, amely közvetve vagy közvetlenül ellenőrzi a részvényest, vele 
közvetett vagy közvetlen közös ellenőrzés alatt áll, vagy amely felett a részvényes 
gyakorol közvetve vagy közvetlenül ellenőrzést (ellenőrzés alatt a részvényes tulajdoni 
érdekeltségei többségének közvetett vagy közvetlen birtoklása, vagy a szavazati jogok 
többségének közvetett vagy közvetlen gyakorlása értendő); és 



 

(ii) bármely, a fenti (i) pont alá nem tartozó részvényes, aki közvetve vagy közvetlenül, a 
Társaság vonatkozásában szavazati jogot gyakorol e részvényessel együtt, vagy a 
szavazati jogok gyakorlásában e részvényessel osztozik, vagy ellenőrzi, illetve 
befolyással bír e részvényes szavazati jogainak gyakorlására, beleértve szerződés, 
megállapodás, kapcsolat (úgy mint vezető tisztségviselő, alkalmazott, megbízó, 
megbízott, meghatalmazó, meghatalmazott, képviselő, képviselt, engedményező, 
engedményes, zálogjogosult, zálogkötelezett vagy a Polgári Törvénykönyv 685.§ (b) 
pontjában írt közeli hozzátartozói viszony) folytán vagy bármely más módon. (Azokat a 
részvényeseket, akik ugyanazon társaság alkalmazottai, pusztán e kapcsolat folytán 
nem kell úgy tekinteni, mintha egymással együtt szavaznának, vagy a szavazati jog 
gyakorlásában osztoznának, kivéve, ha az ellenkezője bebizonyosodik.) 

E bekezdés alkalmazásában közvetett tulajdonláson vagy a szavazati jogok közvetett 
gyakorlásán kell érteni egy vállalkozás (továbbiakban: "eredeti vállalkozás") tulajdoni 
hányadai többségének vagy szavazatai többségének az eredeti vállalkozásban tulajdoni 
részesedéssel és/vagy szavazati joggal rendelkező, egy vagy több más vállalkozás 
(továbbiakban: "köztes vállalkozás") többségi tulajdoni hányadain és/vagy szavazatain, 
vagy ezek kombinációján keresztül történő, közvetett vagy közvetlen birtoklását vagy 
gyakorlását. Amennyiben a vállalkozás a köztes vállalkozásban a tulajdoni érdekeltségek 
többségét bírja, vagy a szavazati jogok többségét gyakorolja, azt úgy kell tekinteni, mintha 
e vállalkozás a köztes vállalkozásban a tulajdoni érdekeltségek egészével vagy a 
szavazati jogok teljességével rendelkezne. 

Amennyiben egy részvényesi csoport, amint az a fentiekben meghatározásra került, a 
szavazati jogok több mint 10%-ával rendelkezik, a részvényesi csoport összes szavazati 
joga 10%-ra csökkentendő oly módon, hogy a részvényesi csoport által utoljára szerzett 
részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen 
kívül kell hagyni.” 

 

 




