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Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság a 2008. október 02. napján kelt, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
által E-III/20.432/2008. számú határozattal jóváhagyott összevont tájékoztatóját az alábbiak 
szerint egészíti ki figyelemmel az időközben bekövetkezett változásokra, a befektetni 
szándékozók tájékoztatása céljából. A jelen kiegészítés közzétételét a Felügyelet a 2009. 07. 
07. napján kelt EN-III/KR-3/2009 számú határozatával hagyta jóvá.  
 
 
1. A tőkeemelés oka és a bevételek felhasználása 
 
Az alaptőkeemelésből származó bevételt a Társaság az eredetileg tervezettől eltérően az alábbi célra 
kívánja fordítani: 

• A megváltozott gazdasági körülmények következtében a további projektekhez szükséges 
banki kölcsönök folyósítási feltételei megváltoztak, nehezedtek. Ennek egyik következménye, 
hogy jelentős nagyságú saját erőt szükséges egy-egy beruházás finanszírozásához előre 
biztosítani. A bevételt ennek megfelelően a cég jelenleg előkészítés alatt lévő projektjei saját 
erejének biztosítására kívánjuk fordítani. 

 
Az összevont tájékoztató 23.2.  pontja  a fentieknek megfelelően módosul.   
 
 
2. Forgalomba hozni kívánt részvény 
 
2.1. Forgalomba hozni kívánt részvény mennyisége 
 
A Kibocsátó az összevont tájékoztatóban foglalt minimum 50.000 darab maximum 200.000 
darab részvény helyett az alaptőke emelés (Nyilvános Forgalomba Hozatal) keretében 
minimum 50.000 darab maximum 400.000 darab egyenként 10 forint névértékű,  névre szóló 
dematerializált törzsrészvényt („Új Részvények”) kíván forgalomba hozni, amelyek a 
Társaság jegyzett tőkéjének minimum 2,5%-át, maximum 20%-át testesítik meg. 
 
Az összevont tájékoztató 1.1., 23.3. 23.10.  24. pontja a fentieknek megfelelően módosul.  
 
2.2. Forgalomba hozni kívánt részvény forgalomba hozatali ára 
 
A Kibocsátó a forgalomba hozatali árat az összevont tájékoztató 1.2. és 24. pontjában foglalt 
árazási mechanizmus helyett fix összegben, 2.750,- Ft mértékben állapítja meg.  
 
Az összevont tájékoztató 7. számú melléklete helyébe a jelen kiegészítés 1. számú mellékletét 
képező jegyzési ív kerül.  
 
 
3. A Kibocsátó eszközeire, forrásaira, pénzügyi helyzetére és eredményére vonatkozó 
pénzügyi információk 
 
A Kibocsátó az összevont tájékoztató elkészítését és Felügyelet által történt jóváhagyását 
követően az alábbi pénzügyi adatokat tartalmazó dokumentumokat, tájékoztatókat hozta 
nyilvánosságra: 
 
2008. november 24.  Negyedévi vezetőségi beszámolót és profit warning  
2009. február 17.  Negyedéves jelentés 
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2009. április 15.  Profit warning 
2009. május 04.  Egyedi és konszolidált éves beszámoló 
2009. május 19.  Negyedéves jelentés  
 
A fenti dokumentumok hivatkozással kerülnek az összevont tájékoztatóba beépítésre, azok a 
Kibocsátó (www.rfv.hu) a BÉT (www.bet.hu), illetőleg a PSZÁF által üzemeltetett 
(www.kozzetetelek.hu)  honlapokon megtalálhatóak.  
 
Az összevont tájékoztató 1.5., 4., 5.2, 5.5., 9., 13.10. 16. pontjai  az időközben közzétett 
pénzügyi adatokkal megfelelően kiegészítésre kerülnek.  
 
 
4. A Kibocsátó szervezetében, alapszabályában bekövetkezett változások 
 
4.1. Személyi változás az igazgatóságban 
 
A társaság igazgatóságának tagja, Csaba Balázs 2009. március 30. napján 2009. április 30. 
napi hatállyal tisztségéről lemondott.  
 
A társaság legfőbb szerve a fentiek alapján 12/2009. (04. 30.) számú határozatával 
megválasztotta az igazgatósági tagjának Makra Dénes (születési név: Makra Dénes, anyja 
neve: Matisz Veronika) 2049 Diósd, Mandula utca 69/A. szám alatti lakost 2009. április 30. 
napjától határozatlan időtartamra.  
 
Makra Dénes (31) villamosmérnök, az igazgatóság tagja. Megbízatásának időtartama 2009. 
április 30. napjától határozatlan időtartamra szól. Felsőfokú villamosmérnöki végzettséget a 
Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán szerzett. Korábban a Visteon Hungary Kft-nél dolgozott 
mint tervező mérnök, jelenleg a Robert Bosch Kft. alkalmazásában áll mint fejlesztőmérnök. 
Felsőfokú német és angol nyelvtudással rendelkezik.  
 
A Kibocsátó a fenti határozatot nyilvánosságra hozta, a határozat a Kibocsátó és a BÉT 
honlapján illetőleg a PSZÁF által üzemeltetett közzétételre szolgáló honlapon megtalálható. 
 
Az összevont tájékoztató 5.,  13.3. pontjai  a fentieknek megfelelően módosulnak.   
 
4.2. Személyi változás a Felügyelő és Audit Bizottság körében 
 
Komm Tibor valamint Pentz Balázs 2009. május 22. napján 2009. június 30. napi hatállyal 
lemondott a társaság Felügyelő és Audit Bizottsági tisztségéről.  
 
A társaság legfőbb szerve a fentiek alapján 3/2009. (06. 30.) 4/2009. (06. 30.) 5/2009. (06. 
30.) 6/2009. (06. 30.)  számú határozataival megválasztotta a Felügyelő és Audit Bizottság 
tagjának az alábbi személyeket 2009. június 30. napjától határozatlan időtartamra: 
 
Dr. Vereczkey Zoltán (55) jogász, mérlegképes könyvelő. Megbízatásának időtartama 2009. 
június 30. napjától határozatlan időtartamra szól. Felsőfokú jogi végzettséget a pécsi Janus 
Pannonius Tudományegyetem jogász szakán szerzett. 
 
A gazdasági életben betöltött munkakörei: 1976-tól 1995-ig a Volán Tefu Vállalat belföldi, 
nemzetközi és szállítmányozási igazgatósága, 1986-tól üzemigazgató, 1991-ben a vállalat 
forgalmi-kereskedelmi igazgatója, 1991-1995 között a kft. ügyvezetője, 1995 januárjától 1998 
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végéig a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, 1999 elejétől – pályázat útján – 
2002 októberéig a Volánbusz Rt. – az ország legnagyobb közúti, helyközi közlekedést 
bonyolító társasága – vezérigazgatója, 2002 októberétől a családi tulajdonban álló Goodwill 
Gazdasági Tanácsadó Kft. ügyvezetője, 2003 januártól a Karzol Trans Kft. (Monor) 
Felügyelő Bizottságának tagja és személyszállítási igazgatója. 
 
Társadalmi megbízatásai: 1998-tól a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, 1999 
májusától – 2003-as újraválasztással – 2006-ig a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete 
Személyfuvarozó Tanácsának elnöke, 2000-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
általános alelnöke, a Közlekedési Kollégiumon belül az Út- és Infrastruktúra Szekció elnöke, 
2008-tól újraválasztással a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a kamarán belül a 
kisvállalkozási ügyekért felelős kollégium elnöke, a Közép-magyarországi Regionális 
Fejlesztési és Képzési Bizottság társelnöke,  az MVMP Pest megyei szervezetének elnöke.  
 
Egyéb társadalmi tisztségek: 1997 óta a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, 2004 óta a Magyar 
Vízilabda Szövetség elnökségi tagja.  
 
Kitüntetések: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöki aranyérem, a közlekedési miniszter 
által adományozott Baross Gábor díj 
 
Dr. Papcsák Ferenc (43) ügyvéd. Megbízatásának időtartama 2009. június 30. napjától 
határozatlan időtartamra szól. Felsőfokú jogi végzettséget az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar jogász szakán szerzett. Eddigi munkahelyei: Chinoin Rt (1983-1987) beosztás: 
gyógyszergyártó, Budapest XIII. Ker. Tanács Szolgáltatóipari Szövetkezet (1987), beosztás: 
csoportvezető, Sárhegyi & Társai Ügyvédi iroda (1993-1996), beosztás: ügyvédjelölt, 
Papcsák Ügyvédi Iroda, Ügyvéd, irodavezető (1996- ). 
 
Több publikáció fűződik nevéhez (Emberi jogaink /Jegyzet a gimnáziumok számára, 1992./ 
Jogi ismeretek /Jegyzet, Kertészeti Egyetem, 1994./ Vállalkozási alapismeretek /Jegyzet, 
2005./ Innovációs kézikönyv /Kézikönyv, 2008./), emellett számos szakmai és egyéb 
szervezet tagja (Pest Megyei Ügyvédi Kamara, ügyvéd, a Fegyelmi Tanács tagja, Magyar 
Statisztikai Társaság tagja, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriumi elnök, 
Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány FB elnök, Rétköz és Közép-Szabolcs 
Felemelkedéséért Alapítvány alapító, elnök, Parking Kft. FB tag) 
 
Dr. Papcsák Ferenc Fővárosi Közgyűlés képviselője, a Pénzügyi- és Közbeszerzési Bizottság 
alelnöke.  
 
A Kibocsátó a fenti határozatokat nyilvánosságra hozta, a határozat a Kibocsátó és a BÉT 
honlapján illetőleg a PSZÁF által üzemeltetett közzétételre szolgáló honlapon megtalálható. 
A változás bejegyzése kapcsán cégbírósági eljárás van folyamatban.  
 
Az összevont tájékoztató 5.,  13.4., 13.5.  pontjai  a fentieknek megfelelően módosulnak.   
 
4.3. Tulajdonosi szerkezet 
 
Az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok és nyugdíjpénztárak (OTP Közép-Európai 
Részvény Alap, OTP Új Európa Alap, OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap, OTP Paletta 
Nyíltvégű Értékpapír Alap, OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Alap, OTP Abszolút 
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Hozam Alap, OTP Magánnyugdíjpénztár, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár) 2009. június 26. 
napján  összesen 10% mértékű befolyást szereztek az RFV Nyrt-ben tőzsdei adásvétel útján.  
A társaság két főrészvényese, vezető tisztségviselője 109.000 – 109.000 darab, összesen 
218.000 darab részvényt értékesített 2.750,- Ft-os átlagáron a közkézhányad növelése 
érdekében.  
 
Soós Csaba az értékesítést követően 1.092.915 darab részvénnyel rendelkezik. Makra József 
László az értékesítést követően 620.646 darab részvénnyel rendelkezik.  
 
A Kibocsátó a fentieket 2009. június 26. napján nyilvánosságra hozta, a közlemény a  
Kibocsátó és a BÉT honlapján illetőleg a PSZÁF által üzemeltetett közzétételre szolgáló 
honlapon megtalálható. 
 
A fenti tranzakció következtében a tulajdonosi szerkezet 2009. június 26. napján az alábbi:  
 
 
Részvényes Tulajdoni és Szavazati arány Aktuális tulajdonosi cím
Soós Csaba 54,64 % 1038 Budapest, Hanga köz 1/e
Makra József 31,03 % 2049 Diósd, Mandula utca 69/A.
OTP Alapkezeló Zrt. 10 % 1134 Budapest, Váci út 33.
 
 
A vezetőség tagjain kívül Istók Ede (2.000 darab) valamint dr. Papcsák Ferenc (1.000 darab) 
Felügyelő Bizottsági tagok rendelkeznek RFV részvénnyel.   
 
Az értékesítés következtében a tájékoztató 1.4. valamint 14. pontjai megfelelően módosulnak.  
 
4.4. Tevékenységi kör módosítása 
 
A társaság legfőbb szervének 11/2009. (04. 30.) számú határozata alapján a Kibocsátó 
tevékenységi köre az alábbiakra változott:  
 
 3530  Gőzellátás, légkondicionálás  (főtevékenység) 
3311 Fémfeldolgozási termék javítása 
3312 Ipari gép, berendezés javítása 
3314 Ipari villamos gép, berendezés javítása 
3521 Gázgyártás 
4110 Épületépítési projekt szervezése 
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
 4312  Építési terület előkészítése 
4321 Villanyszerelés  
 4322  Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
 4329  Egyéb épületgépészeti szerelés 
 4332  Épületasztalos szerkezet szerelése 
 4399   Egyéb speciális szaképítés 
 4671  Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme 
 6209   Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
 7111  Építészmérnöki tevékenység 
 7112  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 7120  Műszaki vizsgálat, elemzés 
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7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 
 7219  Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
 7490  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 8110   Építményüzemeltetés 
 
A Kibocsátó a fenti határozatot 2009. május 04. napján tette közzé, a határozat a  Kibocsátó és 
a BÉT honlapján illetőleg a PSZÁF által üzemeltetett közzétételre szolgáló honlapon 
megtalálható. 
 
Az összevont tájékoztató 5., pontjai  a fentieknek megfelelően módosulnak.   
 
4.5. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály  
 
A Kibocsátó a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirata a  Kibocsátó és a 
BÉT honlapján illetőleg a PSZÁF által üzemeltetett közzétételre szolgáló honlapon 
megtalálható. 
 
Az összevont tájékoztató 20., pontja illetőleg 6. sz. melléklete a fentieknek megfelelően 
módosul.   
 
 
5. Kibocsátó üzleti tevékenysége 
 
 
5.1. RFV–GALGA POWER SYSTEM Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
Az RFV Nyrt. 2008 júliusában részesedést szerzett a Galga Power System Kft-ben melynek 
Cégbírósági bejegyzése 2009. január 13-án megtörtént, ebből kifolyólag a társaság a 
Kibocsátó konszolidálási körébe bekerült. Az RFV-GALGA POWER SYSTEM Kft. fűtőolaj 
előállításával foglalkozik. A fűtőolaj előállításához műanyag hulladékot dolgoz fel megfelelő 
technológia alkalmazásával.  
 
 
5.2. Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
A Kibocsátó 2009. május 21. napján tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy nagy értékű 
szerződésekben állapodott meg Fejér Megyei Önkormányzattal a megye tulajdonában és 
fenntartásában lévő intézmények vonatkozásában. 
 
Az RFV Nyrt. 100%-os tulajdonában lévő RFV Beruházó Kft. közös céget hozott létre a Fejér 
Megyei Önkormányzattal. A Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft-ben az RFV-
nek 49 % tulajdona van. A gazdasági társaság 2009. június 2. napján bejegyzésre került a 
Fejér Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon.  
 
A Kft. és kisebbségi tulajdonosának feladata az önkormányzati intézmények részére nyújtott 
energia-hatékony hőszolgáltatás 15 éves periódusra, az önkormányzati intézmények fűtési 
rendszereinek vagyonkezelésével. Az energia-hatékony hőszolgáltatás teljesítéséhez RFV-nek 
1,335 milliárd forint értékben korszerűsítő beruházást kell végrehajtani és a Fejér Megyei 
Önkormányzattal 504 millió forint értékű bérleti szerződést kötött. A beruházás szakmai 
lebonyolítása és teljes körű finanszírozása a korábbi projektekkel azonos módon az RFV 
feladata, ezért Önkormányzati forrást nem igényel. A Fejér Megyei Önkormányzat az 

 6



   
 
előterjesztést ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Raiffeisen Bank Rt. által szolgáltatott 
hitelígérvénnyel fogadta el. A korszerűsítési program keretében a megyei intézmények 
egységesített hőszolgáltatásban részesülnek, RFV 20,5% energia megtakarítást garantál. 
A létrejövő többségi önkormányzati tulajdonú cég a megye összes településének, városának 
nyújt csatlakozási lehetőséget a korszerűsítési programhoz és a hatékony energia-
szolgáltatáshoz. 
 
A Kibocsátó a fentiekről 2009. május 21. napján tett közzé tájékoztatót, mely a  Kibocsátó és 
a BÉT honlapján illetőleg a PSZÁF által üzemeltetett közzétételre szolgáló honlapon 
megtalálható. 
 
5.3. RFV Sípálya Kft.  
 
Az RFV Nyrt. 2008. október 2-án bejelentette, hogy az RFV Sípálya Kft-ben meglévő 90%-
os üzletrészét névértéken értékesíti. A változások Cégbírósági bejegyzése 2009. február 26. 
megtörtént. Az RFV Sípálya Kft. a Kibocsátó konszolidálási köréből ennek megfelelően 
kikerült.     
 
5.4. Mester Épületgépészeti Kft. 
 
Az RFV Nyrt. kialakult pénzügyi válságra való tekintettel visszalépett a Mester Kft-ben 
tervezett tőkeemelési szándékától, így nem vett részt a plazma fáklya projektben sem. 
 
A Kibocsátó a fentiekről 2008. október 15. napján tett közzé tájékoztatót, mely a  Kibocsátó 
és a BÉT honlapján illetőleg a PSZÁF által üzemeltetett közzétételre szolgáló honlapon 
megtalálható. 
 
5.5. Gyergyószentmiklósi tárgylások 
 
Az RFV Nyrt. a tőzsdei transzparenciát figyelembe véve tette közzé 2009. 06. 24. napján saját 
illetőleg a BÉT és a PSZÁF közzétételi honlapján, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat a 
romániai Gyergyószentmiklós város vezetőivel a település fűtésrendszerének felújításával 
kapcsolatosan. 
 
A tanácskozás a város mintegy 3500 tömbházi lakásának, valamint az önkormányzati 
intézmények energiaellátását szolgáló berendezések rekonstrukciójáról szól. Az ilyen típusú 
fejlesztések tőkeigényesek, megfelelő szakmai felkészültséget igényelnek, azonban az esetek 
többségében ezek meghaladják egy átlagos település lehetőségeit, ezért keres most megfelelő 
megoldást Gyergyószentmiklós vezetése, amely várhatóan a fűtési szezon megkezdéséig 
dönthet a kérdésben. 
 
5.6. Alletix Projekt Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
Az RFV Nyrt. 50%-os tulajdonrészével megalakult egy pályázati projektcég Alletix 
Projektfejlesztő Kft néven, 1 mFt törzstőkével. A cég 2009. június 29-i bejegyzését követően 
a társaság újabb taggal bővült, akinek - a pályázati feltételeknek való optimális megfelelés 
érdekében - RFV Nyrt. 2009. június 29. napján 10% mértékű üzletrészt értékesített, így 
üzletrésze 40%, szavazati aránya 19% mértékre módosul. A változás bejegyzése kapcsán 
cégbírósági eljárás van folyamatban.  
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A projektcég az ArchEnerg Regionális Megújuló Energia és Építőipari Klaszterrel 
együttműködésben kíván többirányú, sok résztvevős K+F tevékenységet célzó klaszter 
pályázaton részt venni. RFV egyúttal a klaszterben is tagsági jogokat nyert. Az RFV Nyrt. 
igazgatósága a projektet - részben a pályázat várható több hónapos elbírálása miatt is - 
egyelőre kisebb jelentőségűnek tekinti.  
 
A Kibocsátó a fentiekről 2009. június 29. napján tett közzé tájékoztatót, mely a  Kibocsátó és 
a BÉT honlapján illetőleg a PSZÁF által üzemeltetett közzétételre szolgáló honlapon 
megtalálható. 
 
Az 5. pontban foglaltaknak megfelelően a tájékoztató 5.5.1., 8., 10., pontja megfelelően 
kiegészítésre illetőleg módosításra kerül figyelemmel a Kiegészítés 2. pontjában foglaltakra 
is.  
 
A módosítást követően a cégcsoportba tartozó társaságok az alábbiak 2009. június 01. napján: 
 
Cég megnevezése Székhelye Jegyzett 

tőkéje 
(Ft) 

RFV 
tulajdo

ni 
hányad

a 

RFV 
szavazati 
aránya 

RFV Nyrt. 1119 Budapest, Számadó u. 19. 20.000 000     
RFV ESCO Kft. 1119 Budapest, Számadó u. 19. 3 000 000 100% 100% 
RFV Beruházó Kft. 1119 Budapest, Számadó u. 19. 3 000 000 100% 100% 
RFV Józsefváros Kft. 1119 Budapest, Számadó u. 19. 3 000 000 49% 70% 
RFV Sárospatak Non-profit 
Kft 

1119 Budapest, Számadó u. 19. 3 000 000 49% 67% 

Veszprém Megyei Non-profit 
Kft. 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 510 000 49% 50% 

Fejér Megyei Energia 
Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
 

8000 Székesfehérvár, Szent 
István tér 9. 

510 000 49% 51% 

RFV–GALGA POWER 
SYSTEM Termelő és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
 

2148 Vácegres, 087/30 hrsz. 79.000.000 50% 50% 

RFV Geotherm Érmellék Kft. 1119 Budapest, Számadó u. 19. 3 000 000 51% 51% 
Alletix Projekt Szervező 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

6721 Szeged, Vadász utca 5. 1 000 000 40% 19% 

RFV Panelrekonstrukciós 
Kft. 

1119 Budapest, Számadó u. 19. 25 000 000 100% 100% 

RFV Slovak Sro. 94501 Komarno, Gutsky rad 5 1 608 000 100% 100% 
RFV S.r.l. 540318 Marosvásárhely, Tusnád 

u. 2. 
15 000 100% 100% 

  
A jelen kiegészítésben foglaltakon túl az összevont tájékoztató egyebekben nem változik.  
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6. Felelősségvállalási nyilatkozat  
 
 Az a RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság alulírott, cégjegyzési joggal felruházott és jelen Kiegészító tájékoztató 
aláírására felhatalmazott képviselője kijelenti az alábbiakat: 
 
A Tájékoztatóban szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az a RFV Regionális Fejlesztési, 
Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (nyilvántartja a 
Fővárosi cégbíróság, mint Cégbíróság; cégjegyzékszám: 01-10045428) tartozik felelősséggel, 
az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint készített jelen Kiegészítő 
tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, a kiegészítés a valóságnak 
megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és 
információkat, amelyek az Új Részvények, illetve a Kibocsátó megítélése szempontjából 
jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek 
befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket, továbbá nem 
tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, 
amely a befektetés megalapozott megítélését veszélyezteti. 
 
 
 
Budapest, 2009. június 30.  

 
 
 

 
Makra József László 

vezérigazgató 
RFV Nyrt. 

 

MELLÉKLET 

 
1. számú melléklet: Jegyzési ív 
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1. számú melléklet 
 
 
 
 

Jegyzési ív 
az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

részvényeinek jegyzésére 
 

Az ajánlat átvevője 
Erste Befektetési Zrt. mint Forgalmazó 
 
Alulírott, mint ajánlattevő 
Neve/cégneve: 
Címe/székhelye: 
Személyi igazolvány száma / útlevélszáma: 
Adószáma/adóazonosító jele: 
Cégjegyzék száma / nyilvántartási száma: 
Bankszámlaszáma/Ügyfélszámlaszáma: 
Értékpapírszámla száma: 
Telefonszáma / faxszáma: 
 

ezennel visszavonhatatlanul és feltétlenül kinyilvánítom, hogy az alábbi RFV Regionális Fejlesztési, 
Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1118. Budapest, 
Számadó u. 19.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság; cégjegyzékszáma: 01-10-045428)a 
továbbiakban: Társaság) részvényeinek nyilvános forgalomba hozatala során a Társaság részvényeiből (a 
továbbiakban: Részvények) a vonatkozó kibocsátási Tájékoztató és 1. számú Kiegészítése, valamint az 
alább megjelölt feltételek szerint jegyezni kívánok. 

 
Tudomásom van arról, hogy a nyilvános forgalomba hozatal során értékesítésre kerül legalább 50.000 darab, 
azaz ötvenezer darab, legfeljebb 400.000 darab, azaz négyszázezer darab, egyenként 10 HUF névértékű, névre 
szóló, dematerializált, egyenként 2.750,- Ft forgalomba hozatali árfolyamú törzsrészvény. 
 
Ebből lejegyzek ……………… db, azaz ………………………………………………… darab törzsrészvényt, 
részvényenként  ..... HUF áron,  összesen ….….…………………....………….…………... HUF értékben.  
 
Abban az esetben is fenntartom ajánlatomat, ha túljegyzés, vagy a Kibocsátó döntése miatt a fenti összeg csak 
részben kerül vagy egyáltalán nem kerül elfogadásra. Ajánlatom bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a 
Kibocsátó nem fogad el, a Kibocsátótól kamatot vagy kártérítést nem követelek, csakis a befizetett összeg bank- 
vagy ügyfélszámla-számomra való, a jelen Kibocsátás alapjául szolgáló Tájékoztatóban meghatározottak szerinti 
visszatérítésére tartok igényt. 
 
1. Kérem, hogy a jelen jegyzés alapján fizetendő teljes összeget, azaz ___________________________ forintot 
vezessenek át a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó ügyfélszámlámról a Tpt. 47.§ (7) bekezdése szerinti 
letéti számlára a jelen ajánlat beadásával egyidejűleg. 
 
2. Elfogadom, hogy az általam igényelt Részvények átvételére csak akkor válok jogosulttá, ha a fenti összeg a 
megjelölt számlán teljes egészében jóváírásra került a Jegyzési Időszak alatt. 
 
3. Elfogadom, hogy az allokáció után a Részvények a Kibocsátó KELER Zrt-nél vezetett összevont 
értékpapírszámláján kerülnek elhelyezésre. Ismerem és elfogadom a 2008. október 2-i keltezésű Tájékoztatóban 
és annak 1. számú Kiegészítésében foglaltakat. 
 
4. Kijelentem, hogy a Forgalmazó e jegyzési ív általam történt aláírása/elfogadása előtt a Bszt. szerinti 
valamennyi tájékoztatást megadta, részemre elérhető módon rendelkezésemre bocsátotta - többek között - a 
Részvénnyel, a kapcsolódó kockázatokkal, az eljárással, a szolgáltatással, valamint szolgáltatóval kapcsolatosan 
és befektetési döntésemet ezek alapul vételével hoztam meg, azzal, hogy részemre a Forgalmazó befektetési 
tanácsadást nem nyújtott. 
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5. Elfogadom, hogy jelen jogviszonnyal kapcsolatos jogvitákra – beleértve a jegyzés elfogadásának 
megtagadását is – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatásköre kerüljön kikötésre azzal, hogy a 
Választottbíróság saját szabályzata szerint jár el. A választott bírósági eljárás helye: Budapest.  
 
6. Elutasított részvényjegyzés esetén a visszafizetést az Erste Befektetési Zrt-nél vezetett ügyfélszámlámra 
kérem. 
 
7. Tudomásul veszem, hogy a Forgalmazó a jelen jegyzési ívben meghatározott ügylet teljesítéséről az 
Üzletszabályzata rendelkezéseinek megfelelően értesít.  
 
(Vonatkozó esetben további rendelkezés: 
8. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen jegyzési íven szereplő pénzügyi eszköz és vonatkozó ügylet 
tekintetében nem állapítható meg, hogy az megfelelő-e és alkalmas-e számomra, mivel a Forgalmazó nem kapott 
részemről megfelelő nyilatkozatot a jelen jegyzési íven megjelölt pénzügyi eszközre nézve különösen az 
ismereteimről és tapasztalataimról az ezen ügylet lényegével, a pénzügyi eszköz jellemzőivel és ennek 
kockázataival kapcsolatosan. Következésképp, amennyiben az ügylet megkötését ennek figyelembe vételével 
továbbra is kérem, a szolgáltatás és pénzügyi eszköz számomra való meg nem felelősségének és 
alkalmatlanságának következményeiért a Forgalmazó nem felelős.  
Elismerem, hogy a jelen jegyzési ív aláírása előtt a fentiekre a Forgalmazó kifejezetten felhívta a figyelmem. E 
figyelmeztetést követően továbbra is kértem a jelen jegyzési ívben foglalt ügylet megkötését.  
A fentiek elfogadásával kezdeményeztem a szerződés megkötését.) 
 
A Tájékoztatóban és az 1. számú Kiegészítésben meghatározott kifejezések a jelen jegyzési íven is az ott 
meghatározott jelentéssel bírnak. 
 
 
 
 
Kelt: Budapest, ____________________ 
 
 
 
 
 ___________________________ _____________________________ 
 Erste Befektetési Zrt. Jegyző neve, aláírása 
 Forgalmazó 
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