Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) és kc) pontjában meghatározottak szerint
Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. szervezet jogosult képviselője a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel tárgyában benyújtott kérelmezőként az
alábbiakról nyilatkozom.
I.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint nyilatkozom, hogy cégünk olyan
társaságnak minősül, melyet
 nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy
 amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
(A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni)
Ha a kérelmezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges:

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról
szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
neve és állandó lakóhelyének bemutatása az alábbi:
Tényleges tulajdonos neve

Tényleges tulajdonos állandó
lakóhelye

Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, akkor az alábbi nyilatkozat aláhúzása szükséges:

Cégünknek a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint tényleges
tulajdonosa nincs.
II.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nyilatkozom továbbá, hogy nincs olyan jogi személy
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több,
mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.*
Vagy

A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nyilatkozom továbbá, hogy a ………………………….…..
(cégnév, székhely) szervezet cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Nyilatkozom továbbá, hogy a …………………………….…..
(cégnév, székhely) szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott
kizáró feltétel nem áll fenn.*
* a megfelelő aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő.

<Kelt>
…………………………………
(kérelmező cégszerű aláírása)
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