
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) tájékoztatja tisztelt 
Ügyfeleit, hogy Üzletszabályzatának 1. számú mellékletét képező Ügynöklistája 2019. október 4. napjával módosul, tekintettel a következő változásokra: 

 
 

Társaságunk függő ügynökeként eljáró UFS Group Pénzügyi Tervező Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-346494, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. C ép. 6.em.,.) 
a Bszt. 115.§ (4) bekezdésben meghatározott további közvetítő tevékenység végzéséről szóló szerződést megszűntette az alábbiakkal: 

 
 
 

- ADL-Brillant Gazdasági és Szolgáltató Kft 
(Cégjegyzékszám: 08-09-025010) 
9026 Győr, Hattyú u. 16. 

 
 

     
 
továbbá, 

 
 

Társaságunk függő ügynökeként eljáró UFS Group Pénzügyi Tervező Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-346494; Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. C 
ép. 6.em.)  a Bszt. 115.§ (4) bekezdésben meghatározott további közvetítő tevékenység végzéséről szóló szerződést kötött az alábbival: 

 
- Keresztes Judit ev. 

9730 Kőszeg, Szük utca 1. A lph. 1.em. 4. 

 
 
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 ügynökeként eljáró Premi-U Investment Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-346494; Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. C ép. 6.em.)  

a Bszt. 115.§ (4) bekezdésben meghatározott további közvetítő tevékenység végzéséről szóló szerződést kötött az alábbival: 

 
- Nyerges Kristóf Gergely Egyéni vállalkozó 

2071 Páty, Árpád u. 33. 

 
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. 


