
MEGHATALMAZÁS 

Alulírott 

[Természetes személy meghatalmazó esetén] 

Név: __________________________ (születési név: __________________________; anyja születési 

neve: __________________________; állandó lakcím: ____________________________________; 

születési hely: __________________________; születési idő: ____________________; telefonszám: 

____________________; adóazonosító jel: ____________________; személyazonosító okmány 

típusa: __________________________; személyazonosító okmány száma: ____________________) 

[vagy] 

[Gazdálkodó Szervezet meghatalmazó esetén] 

Hivatalos név (cégnév): _________________________________________________ (hivatalos cím 

(székhely): ____________________________________; faxszám: ____________________; 

telefonszám: ____________________; e-mail-cím: ____________________________; 

cégjegyzékszám: ____________________; adószám: ____________________; a meghatalmazást 

aláíró természetes személy teljes neve: __________________________; beosztása: 

__________________________; személyazonosító okmány típusa: __________________________; 

személyazonosító okmány száma: ____________________)
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(„befektető”) 

ezennel meghatalmazom a következő természetes személyt 

Név: __________________________ (születési név: __________________________; anyja születési 

neve: __________________________; állandó lakcím: ____________________________________; 

születési hely: __________________________; születési idő: ____________________; telefonszám: 

____________________; személyazonosító okmány típusa: __________________________; 

személyazonosító okmány száma: ____________________) („Meghatalmazott”) arra, 

hogy a DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1016 

Budapest, Gellérthegy utca 17.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-048384; „Kibocsátó”) által kibocsátott 

Értékesítésre Felajánlott Részvények nyilvános értékesítésére történő felajánlásról, illetve a Kibocsátó 

által kibocsátott valamennyi Részvény tőzsdei bevezetéséről szóló, a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-

716/2016. számú határozatában közzétételre engedélyezett összevont tájékoztató („Tájékoztató”) 

szerinti Értékesítés során a Kibocsátó, az Értékesítő Részvényes, a Forgalmazó, valamint bármely 

harmadik személy előtt a képviseletemben önállóan eljárva bármilyen olyan jognyilatkozatot a 

nevemben akár szóban, akár írásban megtegyen, amely az Értékesítésre Felajánlott Részvények 

általam történő, Tájékoztató szerinti jegyzéséhez szükségesek, ideértve különösen, de nem kizárólag, a 

Részvényjegyzési Nyilatkozat aláírását. 

A Meghatalmazott a Részvényjegyzési Nyilatkozattal kapcsolatban nem adhat almeghatalmazást. 

 

                                                      

1
 Együttes aláírás esetén valamennyi aláíró vonatkozásában meg kell adni az alábbi adatokat: (i) az aláíró természetes személy teljes neve, 

(ii) beosztása, (iii) személyazonosító okmány típusa, (iv) személyazonosító okmány száma. 



A jelen meghatalmazásban nem definiált kifejezések a Tájékoztatóban meghatározott jelentéssel 

bírnak. A jelen Meghatalmazás aláírásával a befektető kifejezetten kijelenti, hogy a Tájékoztató 

tartalmát megismerte és megértette. 

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései az irányadók. 

 

Kelt: __________,  2016. október ____. 

 

____________________________ 

mint befektető 

 

A fenti meghatalmazást elfogadom: 

 

____________________________ 

mint Meghatalmazott 

 

Előttünk mint tanúk előtt
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: 

 

1. 2. 

Aláírás: ____________________________ Aláírás: ____________________________ 

Név: ______________________________ Név: ______________________________ 

Állandó lakcíme: _____________________ Állandó lakcíme: _____________________ 

Személyazonosító okmány típusa: ___________ Személyazonosító okmány típusa: ___________ 

Személyazonosító okmány száma: __________ Személyazonosító okmány száma: __________ 

 

 

                                                      

2
 A tanúk általi aláírás helyett, közjegyzői okiratba foglalás, vagy ügyvédi ellenjegyzés is elfogadható. 


