Jelzáloglevél aukciós vásárlási ajánlati ív
Kibocsátó:
Forgalmazó:
A Kibocsátás tárgya:

A Kibocsátás feltételei:

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Részvénytársaság (székhelye: 1082
Budapest, Üllői út 48.)
Változó, 0,91%-os aktuális kamatozású, negyedéves kamatfizetésű,
végtörlesztéses, névre szóló (Takarék-kód: TJ24NV01, ISIN-kód:
HU0000653266) jelzáloglevél hetedik sorozatrészlete (SR7)
A 2019-2020. évi Kibocsátási Programjához készült Összevont
Alaptájékoztató és a jelen sorozatrészlet Végleges Feltételekben leírtak
szerint.

Az Ajánlattevő
Neve*: ______________________________________________________________________
Lakhelye/Székhelye:____________________________________________________________
Besorolása1:
devizabelföldi természetes személy
devizabelföldi jogi személy
devizabelföldi jogi személyiséggel nem rendelkező társaság
devizakülföldi (ország megnevezésével)
Sz.ig.sz./útlevél száma:__________________________________________________________
Cégjegyzékszáma/nyilvántartás száma:_____________________________________________
Adóazonosító jel/adószám:_____________________________________________________________
Bankszámlaszáma:_____________________________________________________________
Értékpapírszámla száma, számlavezetője: __________________________________________
Képviselőjének/meghatalmazottjának neve:_________________________________________
Telefonszáma: ________________________________________________________________
Faxszáma: ___________________________________________________________________
E-mail címe:__________________________________________________________________
Alulírott ajánlattevő ezennel aukciós ajánlatot teszek az alábbi össznévértékű (10.000,- Ft, azaz Tízezer forint többszöröse)
Jelzáloglevélre: ________________________Ft, azaz _______________________________
Forint névértékű Jelzáloglevél (…………..) __________százalék (két tizedesig) hozam/árfolyam mellett. A felhalmozott
kamat 2019.11.21. napján 0,0708%.
A vásárolni kívánt jelzáloglevelek darabszáma: ________db azaz ________________darab
Alulírott kijelentem, hogy ismerem az Takarék Jelzálogbank Nyrt. 2019-2020. évi Kibocsátási Programjához készült, a
Magyar Nemzeti Bank (MNB) által H-KE-III-96/2019. számú határozatában 2019. február 26. napján jóváhagyott Összevont
Alaptájékoztatót, valamint a jelen sorozatrészlet Forgalomba hozatal adatait tartalmazó, 2019. november 13. keltezésű
Végleges Feltételeket (továbbiakban: dokumentumok).
Tudomásul veszem, hogy tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2019. október 25. napján rendkívüli tájékoztatást tett közzé,
hogy tudomására jutott, miszerint Az MTB Zrt. 2019. október 24. napján, tőzsdén kívüli tranzakció keretében 15.572.668 db,
100,- Ft névértékű, „A” sorozatú, névre szóló dematerializált Takarék Jelzálogbank törzsrészvényt, és 12.536.270 db, 100,Ft névértékű, „B” sorozatú, névre szóló dematerializált Takarék Jelzálogbank elsőbbségi részvényt, továbbá 2.507.254 db,
1.000,- Ft névértékű, „C” sorozatú, névre szóló dematerializált Takarék Jelzálogbank törzsrészvény tulajdonjogát szerezte
meg a 3A Takarékszövetkezettől, a Takarékbank Zrt-től, a Békés Takarék Szövetkezettől, a Centrál Takarék Szövetkezettől,
a Dél Takarék Szövetkezettől, a Hungária Takarék Takarékszövetkezettől, az M7 Takarék Szövetkezettől, a Nyugat Takarék
Szövetkezettől, a Pátria Takarékszövetkezettől és a Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezettől,
valamint, hogy a Társaság korábbi, 2019. július 25. napján kelt rendkívüli tájékoztatásában, majd a 2019. augusztus 27.
napján megtartott Rendkívüli Közgyűlése határozatainak közzététele során nyilvánosságra hozott 6/2019. (08.27.) sz.
határozatban foglaltaknak megfelelően a közte és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. között a Takarék
Kereskedelmi Bank Zrt. 51%-os tulajdonrészének adásvételére létrejött szerződés („Tranzakció”) 2019. október 29. napján
sikeresen lezárult, melynek eredményeként a Társaság tulajdoni részesedése a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-ben

* A jegyzési ív adatait kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni.
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A megfelelő rész aláhúzandó

megszűnt. A Tranzakciót a Magyar Nemzeti Bank a H-EN-I-649/2019. számú, 2019. október 21.-én kelt határozatával
engedélyezte,
továbbá, hogy az MNB, mint Felügyelet 2019. október 31. napján engedélyezte, Sass Pál, a Társaság 2019. augusztus 27.
napján megtartott rendkívüli közgyűlése 7/2019. (08.27.) számú határozatával 2021. november 30-ig tartó határozott
időtartamra az igazgatóság külső tagjává történő megválasztását, illetőleg a megválasztott tag a megválasztását írásban
elfogadta, így a rendkívüli közgyűlés vonatkozó határozata 2019. október 31. napján hatályba lépett,
továbbá, hogy a Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TJB Nyrt.) 2019. október 31-én közzétette,
hogy a Magyar Nemzeti Bank 410418/2019 ügyszámú határozatában adatszolgáltatásra hívta fel a Társaságot az azonnali
fizetési rendszer bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések előrehaladásának monitorozása érdekében. 2019. október 24.
napján a Magyar Nemzeti Bank 410418-79/2019. számú határozatával kimondta, hogy a Társaság ezen adatszolgáltatási
kötelezettségének határidőben nem tett eleget, erre tekintettel a Társaságot 1.000.000.- Ft, azaz egymillió forint összegű
bírság megfizetésére kötelezte,
továbbá, hogy a Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TJB Nyrt.) 2019. november 6-án közzétette,
hogy a Társaság magyar nyelvű honlapjának elérhetőségében változás állt be, az a továbbiakban a https://takarekcsoport.hu/tarsasag érhető el,
továbbá, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján közzétette „A Jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti
feltételei” című dokumentum módosított, 2019. november 11-től hatályos változatát. A hatályba lépő módosítások (6.2, 6.3,
6.6 pontok) a jelzáloglevél transzparencia riport bevezetésére vonatkoznak, ehhez kapcsolódóan a fedezetek
elfogadhatóságának feltételeit érinti,
ezért az MNB által H-KE-III-96/2019. határozattal közzétételre engedélyezett Takarék Jelzálogbank Nyrt. 2019-2020. évi
Kibocsátási Programjához készült Összevont Alaptájékoztató a fenti tájékoztatással és információval kiegészítésre kerül.
Egyéb tekintetben a fent hivatkozott, kiegészített Összevont Alaptájékoztató nem változott
ezért az MNB által H-KE-III-96/2019. határozattal közzétételre engedélyezett Takarék Jelzálogbank Nyrt. 2019-2020. évi
Kibocsátási Programjához készült Összevont Alaptájékoztató a fenti tájékoztatással és információval kiegészítésre kerül. A
10.sz. kiegészítés engedélyezés alatt áll.
Tudomásul veszem továbbá, hogy


Jelen ajánlat részben is (csak meghatározott összeg erejéig is) elfogadható;



Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ahhoz kapcsolódóan teljesítendő befizetés is az arra rendelt határidőben, azaz
2Az ajánlati ív benyújtásával egyidejűleg, vagy
A Forgalmazókkal e tárgyban kötött külön megállapodás rendelkezései szerint kerül teljesítésre;







Az ajánlat bármely olyan részével kapcsolatban, amely nem kerül elfogadásra, sem a Kibocsátótól, sem a
Forgalmazóktól kamat vagy kártérítés nem követelhető, kizárólag a befizetett összeg térítendő vissza;
Az érvényes ajánlat elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott
jelzáloglevelek az értékpapírszámlámon kerülnek jóváírásra, ennek megfelelően ajánlat érvényesen csak az értékpapír
számlaszám és a számlavezető megadásával tehető.

Kijelentem, hogy az ajánlatban szereplő össznévértékű jelzáloglevelek ajánlati áron számított vételárának megfelelő összeg
mindösszesen
__________________________________Ft,
azaz
______________________________________________forint, ami
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befizetésre került a Forgalmazó a jelen sorozatrészlet Forgalomba hozatali adatait tartalmazó Végleges Feltételekben
meghatározott elkülönített letéti számlájára,

a választást a
- ban elhelyezett „X” jellel kell jelölni.





a Forgalmazóval e tárgyban kötött külön megállapodásnak megfelelően kerül teljesítésre (legkésőbb
……….értéknappal).

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá tudomásul veszem,
hogy amennyiben valótlan adatokat tüntettem fel, az a nyilatkozat semmisségét eredményezheti.
Jelen nyilatkozatomat a fent hivatkozott dokumentumok ismertében teszem meg.
...........................(év)......................(hó).........(nap)

________________________________________
(cégszerű) aláírás

