
 
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. július 7. napjával módosul, tekintettel a 
következő változásokra: 
 
 
 
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: 
 
-Lászlóné Ágics Edit egyéni vállalkozó (9700 Szombathely, Aréna u. 12. 4. em. 10.) 
 
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 megszüntette a függő ügynöki szerződését az alábbi ügynökséggel: 
 
-Stocks and Forex Tanácsadó Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-949146, 1039 Budapest, Kabar u. 13. 9. em. 53.) 
 
 
 
 



 
Továbbá, 
 
 
Társaságunk további közvetítőjeként eljáró Privát FX Investment Kft. (1027 Budapest, Tölgyfa utca 28. 4. em.; cégjegyzékszám: 01-09-964569) 
megszüntette a közvetítői szerződést a Stocks and Forex Tanácsadó Kft-vel (Cégjegyzékszám: 01-09-949146, 1039 Budapest, Kabar u. 13. 9. em. 53) és 
további közvetítői szerződést kötött az SFB Invest Alfa Kft-vel (1039 Budapest, Kabar u. 13. 9. em. 53., cégjegyzékszám: 01-09-297584). 
 
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. 

 
 
 
 
 
 

Erste Befektetési Zrt. 
 
 


