
Vételi jogot alapító szerződés

 

1A Befektető     Úr    Úrhölgy    Cég

     

Titulus Vezetéknév / Cégnév  Keresztnév

                                          

Irányítószám Lakhely / Székhely  Házszám

Értesítési cím:

                                       

Irányítószám Lakhely / Székhely  Házszám

             
.
     

.
         

Ország Születési dátum  Születési hely Állampolgárság

                                                                                                               

Telefon E-mail

                                                            

Bankszámlaszám IBAN SWIFT kód Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám

                                                                                                       

Cég adószáma UID (Közösségi adószám)

Azonosítás

   Személyi igazolvány    Útlevél    Jogosítvány                                                    
.
     

.
     

 Igazolvány száma Érvényessége

 

Kiállító hatóság

 

1B Befektető     Úr    Úrhölgy    Képviseletre jogosult / Cég1

     

Titulus Vezetéknév / Cégnév  Keresztnév

                                          

Irányítószám Lakhely / Székhely Út / utca / tér / köz Házszám

             
.
     

.
         

Ország Születési dátum  Születési hely Állampolgárság

                                                                                                               

Telefon E-mail

                                                                                                       

Cég adószáma UID (Közösségi adószám)

Azonosítás

   Személyi igazolvány    Útlevél    Jogosítvány                                                    
.
     

.
     

 Igazolvány száma Érvényessége

 

Kiállító hatóság

 

1C Befektető     Úr    Úrhölgy    Képviseletre jogosult    Kedvezményezett

     

Titulus Vezetéknév / Cégnév  Keresztnév

                                          

Irányítószám Lakhely / Székhely Út / utca / tér / köz Házszám

             
.
     

.
         

Ország Születési dátum  Születési hely Állampolgárság

                                                                                                               

Telefon E-mail

                                                                                                       

Cég adószáma UID (Közösségi adószám)

Azonosítás

   Személyi igazolvány    Útlevél    Jogosítvány                                                    
.
     

.
     

 Igazolvány száma Érvényessége

 

Kiállító hatóság

1 Amennyiben cég a megrendelő, a képviseletre jogosult személy adatait kérjük az 1B és 1C Befektető mezőkben megjelölni.  
A megrendelő lap mellé 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány eredeti vagy munkatárs által ellenjegyzett másolata csatolandó!

1. Amely létrejött egyfelől az Arteus Capital GmbH (székhelye: 1010 Wien, Teinfaltstraße 8/4; cégjegyzékszáma: FN333052h), mint eladó (a 
továbbiakban: Eladó), másfelől
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mint vevő (a továbbiakban: Vevő) között, az alulírott napon és helyen jött létre, az alábbi feltételekkel:

2.  Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt feltételekkel a Vevő javára vételi jogot alapítanak.

3.   a) Az e szerződés szerinti vételi (opciós) jog tárgya: „Good Delivery”minősítésű befektetési arany.

 b) A jelen vételi jog alapján megvásárolható befektetési arany legnagyobb mennyisége: A Vevő által az Eladótól – jelen szerződés meg-
kötését megelőzően - egyéb szerződések alapján vásárolt, s az Eladónál jelen szerződés aláírásának napjától számított 30 (harminc) folya-
matosan egymást követő naptári hónap alatt minden naptári hónap utolsó napján letétben lévő befektetési aranymennyiségek átlagának 
legfeljebb háromszorosa. 

 Az e pontban megjelölt átlagmennyiséget oly módon kell kiszámítani, hogy a Vevő tulajdonát képező és az adott harminc naptári hónap 
utolsó napjain az Eladónál letétben lévő aranymennyiségeket össze kell adni, s ezen összeget osztani kell harminccal. 

 E szerződés alkalmazásában a számítás alapját képező harminc naptári hónap első hónapjának a jelen szerződés aláírásának napját tartal-
mazó naptári hónap minősül. 

 Amennyiben a Vevő által az Eladónál letétbe helyezett aranymennyiség egy adott hónap utolsó napján változik, úgy az átlagszámítás során 
az alacsonyabb mennyiséget kell figyelembe venni.

 c) Az opciós vételár mértéke: a vételi jog Vevő általi gyakorlásának napján közzétett, az Eladó által az egyösszegű fizetésekre vonatkozóan 
kiadott aktuális árlistában az 1000 (ezer) grammos befektetési aranytömb eladási árának 10 (tíz) százalékponttal csökkentett mértéke, amely 
nem lehet magasabb, mint a www.kitco.com honlapon euró devizanemben aznap közzétett aktuális világpiaci ár (London Gold Fixing) 5 
(öt) százalékponttal csökkentett mértéke. (Opciós vételár: X = Y – 10% ≤ Z - 5%, ahol X = opciós vételár; Y = az Eladó aktuális árlistájában 
az 1000 (ezer) grammos befektetési aranytömb eladási áraként meghatározott ár; Z = aktuális világpiaci ár.)

 d) A vételi jog gyakorlására fennálló időtartam: az Eladó által a Vevő részére a későbbiekben postai úton küldendő értesítésben megjelölt 
365 (háromszázhatvanöt) naptári napos időtartam.

4.  Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vevő által jelen szerződés alapján megvásárolható befektetési aranymennyiség kiszámítása vo-
natkozásában az Eladó nyilvántartását fogadják el irányadónak. Az Eladó a Vevő által jelen szerződés alapján megvásárolható befektetési 
aranymennyiség pontos mértékéről, és a 3.d) pont szerinti pontos időszakról írásbeli értesítést küld a Vevőnek a 3.b) pont szerinti 30 (har-
minc) hónapos időszak lejártát követően.

5.  Amennyiben a Vevő a jelen szerződés szerinti vételi jogát gyakorolni kívánja a 4. pont szerinti értesítést követően, úgy köteles – legalább 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – írásbeli nyilatkozatot küldeni az Eladó részére, amelyben köteles megjelölni azt az aranymeny-
nyiséget, amely vonatkozásában vételi jogával élni kíván. Jelen szerződés alkalmazásában a Vételi jog vevő általi gyakorlása időpontjának 
az azt a napot követő munkanap számít, amelyen a Vevő vételi jogot gyakorló szabályszerű, írásbeli nyilatkozata az Eladóhoz beérkezik.

6.  A Vevő az 5. pont szerinti nyilatkozatának megküldésével egyidejűleg köteles banki átutalás révén az általa ténylegesen megvásárolni kívánt 
mennyiségű befektetési arany vételárát maradéktalanul megfizetni az Eladó részére. Az Eladó köteles a vételár számláján történő teljes 
jóváírását követően, a Vevő vételi joga gyakorlásának időpontjában érvényes, vonatkozó általános szerződési feltételeinek megfelelően 
a Vevő által megvásárolt befektetési aranyat a Vevő részére kiszállítani, amelynek – az Eladó által az aktuális hirdetményében közzétett – 
költségeit a Vevő köteles viselni. A Vevő jogosult – az Eladóval külön kötendő letéti megállapodás alapján a vételi joga alapján megvásárolt 
aranyat az Eladónál letétbe helyezni, az erre vonatkozó igényét a vételi jogának gyakorlására vonatkozó jognyilatkozatával együtt köteles 
az Eladó részére megküldeni.

7.  Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vevő a vételi jogának e szerződés szerinti gyakorlásától számított 365 (háromszázhatvanöt) naptári 
napos időtartam alatt – legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – postai úton megküldött írásbeli nyilatkozattal jogosult az 
Eladónál kezdeményezni a Vevő vételi joga alapján megvásárolt arany Eladó általi visszavásárlását. Ebben az esetben az Eladó köteles ezen 
mennyiségű aranyat a  www.kitco.com honlapon euró devizanemben aznap közzétett aktuális világpiaci árral (London Gold Fixing) meg-
egyező áron visszavásárolni és a vételárat a Vevő részére a nemesfém átvételét követő en, a Vevő vételi joga gyakorlásának időpontjában 
érvényes, vonatkozó általános szerződési feltételeinek megfelelően , banki átutalás révén kifizetni.

8.  Vevő kijelenti, hogy teljes cselekvőképességgel rendelkezik.

9.  Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozataikat az 1. pontban megjelölt címeikre 
küldik egymásnak. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy adataikban, így különösen a címükben történt változásokat az azok be-
következtétől számított 5 (öt) napon belül, írásban bejelentik egymásnak. Az ezen értesítés elmaradásából eredő kárt kizárólag a mulasztó 
fél viseli.

10.  Szerződő Felek ezen okiratot átolvasva, tartalmát megértve és elfogadva, mint szabad akaratukkal mindenben megegyezőt, minden befo-
lyásolástól mentesen írták alá, és egy-egy példányát átvették.

kelt

  
 eladó vevő / vevők
 Arteus Capital GmbH 
 képviseli:  képviseli:


