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SzómlotuloIdonos/Ügyfél neve:

rszính z és Kult rmozgó Esztergom Nonprofit Kft.

TÉnnroEs TuLAJDoNosl* NylLATKozAT

iogi személy vogy iogi személyiséggel nem rendelkezo szewezet részéreo 2OO7.évi CXXXVI. torvény 8.
olopjón
Alulírott(ok) Moronko Csi|lo, mini o Szómlotuloidonos/Ügyfél torvényes képvise|
tudotóbon nyilotkozom {nyilotkozunk), hogy

ie

.

(képvisel<íi) büntetóiogi felel<lsségem

o tényleges tuloidonos iogszobó|yi meghotórozóso szerinti, ie|en Nllotkozot e|s lóbjegyzetében szerepló o| és b) pontbon
megiel lt személyek hiónyóbon (|ósd lent) o Szóm|otuloidonos/Ügfél o|óbbi vezeló tisziségviselcíie min sül tényleges
tuloidonosnok: (Kérjük, hogy csok egy vezetó tiszlségvise| t ieló|ión meg és |ehet s{1 zerint qá o személy, oki o Bonknól o
Szómlotulo jdonos/Ü9fél képviseIetébeneliórl}

vEzETÓ TFzTsÉGvlsELÓ, M|NT TÉNYLEGES TUtArDoNos ADATA|
Tényleges tu|oiJono,
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Tudornósul veszem, hogy omennyiben volomely ügy|eti megbízós tényleges tuloidonoso eltér o ie|en nyilotkozotbon
feltüntetett személyt l, rigy oz odott megbízóshoz új Tényleges Tuloidonosi Nyilotkozotot kell kitóheni é olóírni!
Tudomósom von orró|, hogy 5 (ot) nopon belül k teles vogyok beielenteni o szo|góltotónok o fenti odotokbon, vogy sojót
odotqimbon bekóvetkez esetleges vóltozósokol és e kótelezeits{, e|muIosztósóból eredó kór engem lerhe|.
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Tényl.g6 ful.idonB!

o) oz o lcmész.tás éméV dki iogiE.mélyb.n wgy iogi Émóriséggé]néfr Énd.lkaó !Érez.lb.n kófttléniilvogy _ o Polgói TóP6nykónywóJ 3áló 2ol3. évi V.
lijNény {ó tovóbbiolhon: Pli(,l 8:2, Ia) b.kddá!éb n m.ghofóbzolt módon - kó? r. o g@oz6tj i69ol Wgy o lubidoni hónyod légolób! hus2onót *óelékóWl
. nd.lkézik, ho o iogi Émélyv.gy i.gi ,Zhérisággél ném i9nd.lkezó ,éNéz.lnlm o @bólyozon Pio.on iégrz niáBosag, onelye o koz.ii,égilogi *obórozólelWgy
ozdl gy.nédékü n.mÉtkózi líÉs6kka]$zhdngbdl lávó kózéléi.|i kajvéielmény.k vonotkoznqk,
b] oz o i.mász lj. személy, oki iogi *mél/Énvogy iógi s!.mé]yiséggéln m léndelkeó szé d tb.n _ ó Ptk, 8:2,
l2l békgzd&ébán m ghotórczolt _ mégholórczó
hJoiyósqlBndé]k zik. íA b.íolyóssol End.lkezó okkol Énd6lk zik é9y iogiszemélyb.n m ghotóbá b.folyósdl, ho oni.kloglo, illétv. É;ó.y*é él
bd)iogoruli iogiszéhély vd.tó thr ógvir |óivogy félüsy.] bizoltsógo ljogioi lirbb9égén.kn 9vó osró,ó6, ill tvé vi$rohívósóE, vqgy
bh)q iogi*émé'mó! logi6ivoj, illétv Éwrnye!.iv.l k.nón mágólloPodós oloPió^ égy.diil End.lk.zik ó,ovo&ic* lóbb nini ótvén 5;;oBkóWl.}
.).z o l.hésEiós y.mély, qkinék mégbíz&óból vdlom y ügyl.timégbíz&' vógBhditdnok,
d] oz .}b) poiiokbon n.ghotóFzon t.mélzétE *mÉly hiónyóbon o iogi * méV vqgy
iogi * mélyisógg.l ném rcnd.lkdó *P Ft wéi lk .Eágvi.9lói..
AbPírvÉny.réb.n Ény'.g.. luleidono.: oz o t mész.iá! qámély,
gózolókónok
q
,
6ki
oz
l
oloPíMny W8yono l 9q lóbb huszoni't
kédvezmáiy* tti.,hool nd k dvamány* n6l@l nól h. hotÉrcróL
2, okinék éd kéb n oz oloPín/óM létréhonÉk,ill.ré műkajdlelik, ho o kédwményézéiekelmúg íám hal6rcáót né9, vogy
q
qloPílvóny
3. oki logio
kéaló * ryónék, vogy mégholórczó b bróí gyokobl oz o]oPítvóny vogyonónok | golóbb hu%niii *óeléko f.l!tl, ill tvá d lbPnvóry
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