Random Capital Zrt.
Címe: 1053 Bp. Szép utca 2.

Ügyletszám:
Ügyintéző neve:
Ügyfél azonosító:

MEGBÍZÁS
JEGYZÉS ÜGYFÉL JAVÁRA TÖRTÉNŐ MEGADÁSÁRA

Név / Cégnév
Születési név
Lakcím / Székhely.
Személyi azonosító okmány típusa:
Személyi azonosító okmány száma:
Adóazonosító jel / Adószám:
Ügyfélszámla száma
Bankszámla száma:
Besorolása :

devizabelföldi természetes személy
devizakülföldi természetes személy

Alulírott, ezennel megbízást adok a Random Capital Zrt.-nek (székhely:1053 Buddapest, Szép utca 2.,
cégjegyzékszám: 01-10-046204, a továbbiakban: Random Capital Zrt.) arra, hogy a Random Capital Zrt., mint
bizományos a javamra az alábbiak szerint jegyzési nyilatkozatot tegyen. A jelen dokumentumban tett
nyilatkozataimat annak tudatában és elfogadásával teszem, hogy a Random Capital Zrt. nem forgalmazóként,
hanem alforgalmazóként jár el a megbízásban meghatározottak végrehajtása során és - tekintettel arra, hogy
jegyzésre vonatkozik - nem vonható vissza.
Forgalmazó: MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38., cégjegyzékszám: 01-10-040952 a
továbbiakban: Forgalmazó), Kibocsátó: Magyar Állam (a továbbiakban: Kibocsátó)
Kötelezően kijelentem, hogy a Magyar Állam által nyilvánosan értékesítésre felajánlott értékpapírok közül, az
Ismertető tartalmának tudatában az alábbiak szerint adok megbízást a Random Capital Zrt.-nek az alábbi
értékpapírok jegyzésére (a továbbiakban: jegyzés), azzal, hogy a jelen megbízásom teljesülése esetére ezennel
visszavonhatatlan és feltétlen vételi nyilatkozatot teszek az alábbi értékpapír vonatkozásában és
kötelezettséget vállalok ezen értékpapírok megvásárlására és átvételére az azokra vonatkozó Ismertetőben
(a továbbiakban: Ismertető) és nyilvános ajánlattételben (a továbbiakban: Nyilvános Ajánlattétel)
meghatározottak, továbbá az alábbi feltételek szerint:
Értékpapír megnevezése:
ISIN kód:
Értékpapír sorozata:
Mennyiség:
Névérték:
Össznévérték:
Árfolyam:
Értéknap:
Árfolyamérték:
Lejárat dátuma:
Lejáratkori kamat:
Fizetés módja:
Végrehajtási helyszín:

Számla terhére
Államadósság Kezelő Központ Zrt.

Kijelentem, hogy a vételár (árfolyamérték) – a jelen nyilatkozatom megtétele napján - a fenti számú
Ügyfélszámlán rendelkezésre áll. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jegyzés vételára (árfolyamértéke) nem
áll rendelkezésre, jegyzési nyilatkozatomat a Random Capital Zrt. érvénytelennek tekinti.
Kérem, hogy a jelen dokumentumban foglaltak alapján fizetendő teljes összeget, azaz ……………...……….….,(………………………………..) forintot vezessenek át a fenti Ügyfélszámlámról a Random Capital Zrt. által e
megbízás alapján történő jegyzés céljából vezetett pénzszámlára a jelen nyilatkozat beadásával egyidejűleg.
Abban az esetben is fenntartom nyilatkozatomat, ha a fenti mennyiségre vonatkozó nyilatkozatom alapján a
jegyzés csak részben kerül elfogadásra. Nyilatkozatom bármely olyan részével kapcsolatban, amely nem kerül az
Ismertető és/vagy a Nyilvános Ajánlattétel szerint elfogadásra, a Random Capital Zrt.-től a Forgalmazótól
és/vagy a Kibocsátótól kamatot, kártérítést vagy egyéb ellentételezést nem követelek, csakis az el nem fogadott
mennyiségre számított befizetett összegnek a fenti Ügyfélszámlámra való, az Ismertetőben és a Nyilvános
Ajánlattételben meghatározottak szerinti visszatérítésére tartok igényt.
Kérem a jegyzett értékpapírok a Random Capital Zrt.-nél vezetett fenti számú Ügyfélszámlámon való
elhelyezését.
Tudomásul veszem, hogy az Ügyfélszámlán nyilvántartott értékpapírok után a Random Capital Zrt. mindenkori
érvényes Kondíciós Listájában, egyéb hirdetményében közzétett díjakat számítja fel.
Ismerem és elfogadom a fenti értékpapír forgalomba hozatala kapcsán készült Ismertetőben és a Nyilvános
Ajánlattételben foglaltakat. Elismerem, hogy az abban foglaltakról a Random Capital Zrt. teljes körű
tájékoztatást adott a jelen dokumentumban foglalt nyilatkozataim megtételét megelőzően.
Elismerem, hogy a Random Capital Zrt. felhívta a figyelmemet a jegyzéssel kapcsolatos tudnivalókra, arra, hogy
nem mint forgalmazó jár el - beleértve ennek kockázatait is (forgalmazó elfogadásának hiánya, forgalmazói
kockázatok stb.), valamint a névérték és a kamatozás szabályaira, azok fizetési esedékességére, azzal, hogy
tudomásom van arról, hogy ezen tájékoztatás kizárólag az Ismertetőben és Nyilvános Ajánlattételben foglalt
tartalommal együtt értelmezhető és semmilyen körülmények között nem értelmezhető a Random Capital Zrt.
saját kötelezettségvállalásaként.
Elismerem, hogy a Random Capital Zrt. felhívta a figyelmemet, hogy a Kibocsátó a Nyilvános Ajánlattételben
meghatározott lejáratkori kifizetés összegeként a névérték és az ott meghatározottak szerinti kamat kifizetését
vállalta a Nyilvános Ajánlattételben meghatározott fizetési időpontban, amennyiben a Nyilvános Ajánlattételben
meghatározott lejárat napjáig megtartom érvényesen a jegyzett értékpapírjaimat. Jelen tájékoztatás kizárólag a
vonatkozó Ismertetőben és Nyilvános Ajánlattételben foglalt tartalommal együtt értelmezhető és semmilyen
körülmények között nem értelmezhető a Random Capital Zrt. saját kötelezettségvállalásaként.
Tudomásul veszem, hogy a Lakossági Állampapírt kizárólag az árjegyzési kötelezettsége teljesítése érdekében
csak az elsődleges Forgalmazó vásárolhatja meg.
Elismerem, hogy a Random Capital Zrt. tájékoztatott arról, hogy a jelen megbízás alapján az értékpapírügylet
végrehajtásában mint alforgalmazó jár el: a Random Capital Zrt. továbbítja a jelen megbízásomat mint jegyzésre
vonatkozó megbízást a Forgalmazó részére. Előfordulhat, hogy a Forgalmazó nem fogadja el a megbízást, ezen
túlmenően előfordulhat az értékpapír jóváírásával és a fizetési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan is
korlátozás, amelyekről a Random Capital Zrt. tájékoztatott.
Elismerem, hogy a Random Capital Zrt. arról is tájékoztatott, hogy a Forgalmazótól a jelen megbízásom alapján
teljesült ügylet után értékesítési díjra jogosult.
Kijelentem, hogy a jelen dokumentumot átvevő Random Capital Zrt. az e dokumentum általam történt aláírása és
átvétele előtt a Bszt. szerinti valamennyi tájékoztatást megadta, továbbá részemre elérhető módon rendelkezésre
bocsátotta – többek között – a fenti értékpapírral, a Kibocsátóval, a kapcsolódó kockázatokkal (piaci, kibocsátói,
stb.), az értékesítéssel és a vonatkozó eljárásokkal (ideértve az allokáció és az elszámolás szabályát és

menetrendjét is), továbbá a Random Capital Zrt. és a Forgalmazóval kapcsolatos releváns információkat, és a
befektetési döntésem meghozatala során ezeket is alapul vettem és ezek alapul vételével hoztam meg döntésem
azzal, hogy részemre a jelen dokumentumot átvevő Random Capital Zrt. befektetési tanácsadást nem nyújtott.
Tudomásul veszem, hogy a Lakossági Állampapírok a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon)
devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg.
Jelen nyilatkozatom megtételével hozzájárulok ahhoz, hogy a Kibocsátó, illetőleg az ÁKK Zrt., a felügyeleti
hatóság, valamint a Forgalmazó a forgalomba hozatallal kapcsolatban, vagy a forgalomba hozatal
megfelelőségének ellenőrzése céljából a szükséges mértékben jogosult megismerni a jelen dokumentumban tett
nyilatkozataim tartalmát és az adataimat és ugyanezen célból jogosult ezen adatokat felhasználni. Jelen
nyilatkozatommal felhatalmazom egyúttal a Random Capital Zrt.-t, hogy nyilatkozatom tartalmát és adataimat
ezen célból az ÁKK Zrt. és a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó részére továbbítsa. Jelen nyilatkozatom
megtételével egyúttal kifejezetten nyilatkozok arról is, hogy nyilatkozatom megtételét megelőzően a (EU)
2016/679 rendelet (GDPR) 13. cikke szerinti előzetes tájékoztatást teljes körűen megkaptam, amely kiterjedt
különösen, de nem kizárólagosan az adatkezelés céljára, jogalapjára, adatfeldolgozó személyére, adatkezelés
időtartamára és a kezelt személyes adatok körére, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos információkérés és
jogorvoslat lehetőségeire is.
Elfogadom, hogy jelen jogviszonnyal kapcsolatos jogvitákra – beleértve a vételi nyilatkozat 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.
A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az Ismertető, a Nyilvános Ajánlattétel, valamint a
Random Capital Zrt. üzletszabályzata és hirdetményei, Kondíciós Listája alkalmazandó.
Kelt: Bp., 20

_______________________________
Random Capital Zrt.

_______________________________
Ügyfél

