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4. számú melléklet  
NYILATKOZAT 

 (A kilépni szándékozó OPUS Részvényes nyilatkozata) 
Alulírott [*], tekintettel a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59., cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-
10-049323, a továbbiakban: „KONZUM Nyrt.”) OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba 
(székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-
042533, a továbbiakban: „OPUS GLOBAL Nyrt.”) történő beolvadásáról hozott előzetes közgyűlési döntésre, a 
Közös Átalakulási Terv közzétételét követően, az abban foglaltak ismeretében és szerint ezúton bejelentem az 
OPUS GLOBAL Nyrt. Igazgatósága részére, hogy [*] db, azaz [*] darab egyenként HUF 25,- névértékű OPUS névre 
szóló törzsrészvényem (ISIN: HU0000110226) tekintetében – mely per-, teher- és igénymentes - nem kívánok a 
beolvadással létrejövő jogutód társaság részvényesévé válni.  
 
Adataim a következők:  
Név (cégnév):  
Cím (székhely):  
Értesítési cím:  
Anyja neve:  
Értékpapír-számlavezető:  
Értékpapír-számla száma:  
Adóazonosító jel (adószám):  
 
A fentiekben megjelölt részvényeim ellenértékét (azaz egy részvény tekintetében HUF 314,-, azaz 
háromszáztizennégy forintot) az alábbi bankszámlára/ügyfélszámlára történő átutalással kérem kiadni:  
Számlavezető neve:  
Számlaszám/ügyfélszámla:  
Jelen nyilatkozat megtételével elfogadom a KONZUM Nyrt. OPUS GLOBAL Nyrt-be történő beolvadásával 
létrejövő jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánó részvényesekkel történő elszámolás 
rendjéről közzétett hirdetményében foglaltakat. Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti a beolvadást érintő – második 
– közgyűlésen az átalakulásról szóló végleges döntés meghozatala napjától számított 30 (harminc) napig, de 
legkésőbb 2019. év május hónap 08. napjáig terjedő záró időpontig az OPUS GLOBAL Nyrt. MKB Bank Zrt.-nél 
vezetett, külön erre a célra nyitott 5110574 ügyfélazonosítójú 10300002-05110574-44443286 számú 
értékpapírszámlájára transzferálására kerüljenek.  
 
E hozzájárulásom feljogosítja az OPUS GLOBAL Nyrt.-t arra, hogy a beolvadást érintő döntő – második – közgyűlés 
napjától számított 30 (harminc) napig, de legkésőbb 2019. év május hónap 08. napjáig terjedő záró időpontig a 
transzfer megbízást az értékpapírszámla-vezető részére eljuttassa, és egyúttal meghatalmazom az OPUS GLOBAL 
Nyrt-t, hogy a transzfer megbízásra a transzfer értéknapját helyettem és nevemben rávezesse.  
 
Kelt: [*] 

_______________________ 
[*]19 

Előttünk, mint tanúk előtt:20 
Tanú1  Tanú2 

 
Név:________________________________  Név:________________________________ 
  
Lakcím:_____________________________  Lakcím:_____________________________ 
  
Aláírás:_____________________________  Aláírás:_____________________________ 

                                                             
19  Nem természetes személy részvényes esetén cégszerű aláírás. 
20  Csak természetes személy részvényes esetén szükséges a tanúk igénybevétele.  


