
 
Az Erste Befektetési Zrt. közleménye ügynöklistája módosulásáról 

 
 
Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT Zrt és Deutsche Börse 
AG) tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy Üzletszabályzatának 1. számú mellékletét képező Ügynöklistája 2017. június 8. napjával módosul, tekintettel a 
következő változásokra: 
 
 
 
Társaságunk függő ügynökeként eljáró UFS Group Pénzügyi Tervező Kft. (Cégjegyzékszáma: 13-09-180380, Székhely: 2636 Tésa, Petőfi u. 16.) a Bszt. 115.§ (4) 
bekezdésben meghatározott további közvetítő tevékenység végzéséről szóló szerződést kötött az alábbiakkal: 
 
-Compendium-Finance Kft. (Cégjegyzékszám: 06-09-019653, 6721 Szeged, Madách u. 17. 1. em. 4.) 
-Kocsi Gábor egyéni vállalkozó (5435 Martfű, Borostyán u. 11.) 
-PT&G Insurance Kft. (Cégjegyzékszám: 16-09-013792, 5081 Szajol, Damjanich út 17.) 
-Zakar Katalin Pénzügyi és Biztosítási Szaktanácsadó Kft. (Cégjegyzékszám: 06-09-020680, 6725 Szeged, Pálfy u. 72.) 
 
Tevékenységi körük az alábbi szolgáltatások közvetítésére terjed ki: 

Befektetési szolgáltatások: 
- megbízás felvétele és továbbítása, 
- megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 
- sajátszámlás kereskedés, 
- befektetési tanácsadás 
- pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül. 
 

      Kiegészítő szolgáltatások: 
- a befektetési hitel nyújtása, 
- a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, 
- a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés. 

 
 
 
 
Továbbá, 
 
 
 



Társaságunk függő ügynökeként eljáró DLS Befektetési és Tanácsadó Kft. (9700 Szombathely, Thököly u. 48. I.em. 2.) a Bszt. 115.§ (4) bekezdésben 
meghatározott további közvetítő tevékenység végzéséről szóló szerződést kötött az alábbi céggel: 
 
-Milion Financial Kft. (Cégjegyzékszám: 18-09-112091, 9700 Szombathely, Szent II. János Pál pápa körút 45. B. ép. 3.) 
 
Tevékenységi köre az alábbi szolgáltatások közvetítésére terjed ki: 

Befektetési szolgáltatások: 
- megbízás felvétele és továbbítása, 
- megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 
- sajátszámlás kereskedés, 
- befektetési tanácsadás 
- pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül. 
 

      Kiegészítő szolgáltatások: 
- a befektetési hitel nyújtása, 
- a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, 
- a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés. 

 
 
Továbbá, Társaságunk függő ügynöki szerződést kötött az alábbi ügynökséggel: 
 
-URBS Treasury Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-273749, 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14.) 
 
Tevékenységi köre az alábbi szolgáltatások közvetítésére terjed ki: 

Befektetési szolgáltatások: 
- megbízás felvétele és továbbítása, 
- megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 
- sajátszámlás kereskedés, 
- befektetési tanácsadás 
- pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül. 
 

      Kiegészítő szolgáltatások: 
- a befektetési hitel nyújtása, 
- a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, 
- a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés. 

 
Továbbá, 



Társaságunk függő ügynökének, a Prémium Hozam Kft-nek (székhely: 1125 Budapest, Galgóczy utca 9-11. 2. em. 7.) új iroda címe: 
 
-2014 Csobánka, Szellő u. 27. 
 
 

 
 
 
 
 

Erste Befektetési Zrt. 
 
 


