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a fent nevezett Társaság képvise|etében

HUNGARoFoREx Korláto|t Fe|e|ősségiÍ Társaság (székhe|y: 1025 Budapest, Nagybányai út 76la,; cégiegyzékszám:
01-09-209650; adószám: 25344053.2.41)

az MNB á|ta| * a befektetési vá|la|kozásokról és az árutőzsdei szo|gá|tatókró|, va|amint az á|ta|uk végezhető
tevékenységek szabá|yairó| szóló 2oo7, évi cXXxV|||. törvény (Bszt.} 159' 5 (2) bekezdése szerint - a függő
ügynökökrő| Vezetett nyi|vántartásba fűggő ügynökként (Ftiggő Ügynök) bejegyzésre került az a|ábbi befektetési
szo|gá|tatási tevékenységek és kiegészítő szoIgáltatások közVetítőjeként:

" megbízás fe|véte|e é5 továbbítása,
. megbízás végrehajtása az ügyfé| 1avára,
. sajátszám|áskereskedés,
. befektetésitanácsadás
. a |etétkeze|és, va|amint az ehhez kapcso|ódó értékpapírszám|a vezetése, nyomcai úton e|őá||íton értékpapír

esetében ennek nyi|vántartása és az ügyfélszámIa vezetése'

A Függő Ügynök a Magyar Takarékszövetkezetí Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhe|y: L022
Budapest. Pethényi köz 10.; cégjegyzékszám: 01.10-04!2a6; adószám: 10241662.4-44} _ amely befektetési
szoIgáltatási tevékenységet végző hiteIintézet ., mint megbízó részére az alábbi befektetósi szoIgá|tatási
tevékenységeket és kiegészÍtő szoIgá|tatásokat kőzvetíti:

. rnegbízás Íe|véte|e és továbbítása,

. megbízás végrehajtása az tigyfél iavára,
" sajátszám|áskereskedés,
. befektetésitanácsadás
. a letétkeze|és, valamint az ehhez kapcso|ódó értékpapÍrszám|a vezetése, nyomdai úton e|őállított értékpapír

esetében ennek nyi|vántartása és az ügyfélszámla vezetése'

Felhívom a figyelmót arra, hogy a Magyar NemzetiBankró|szóló 2013' éviCXXXIX. törvény 168. $-ának (1)bekezdése
érte|mében a FÜggő Ügynök felügye|eti díj fizetésére köteles, amennyiben a naptári év első napján az MNB
nyi|vántartásában szerepe|. A felügye|eti díjat évente egy összegben, január 31. napjáig ke}| átutalnia az MNB
szám|ájára. A díj mértéke a Bszt. 155-156' $-aiban fog|a|tak szerint 50'000 ,. rt, azaz Ötvenezer forint'
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A Függő Ügynök a közvetítői tevékenységét a nyi|vántartásba Vételt követően kezdheti meg. Tájékoztatom továbbá,
hogy a regisztrá|t közvetítők az MNB hon|apján is kereshetőek (http://www.mnb.hufelugyelet/engede|yezes.es.
intezme.nyfel u gyeles/piaci-szerep lok-keresese).

Fe|hívom a figyelmét továbbá arra, hogy amennyiben a Társaság a későbbiekben meg kívánja szüntetni az MNB
fÜggő ügynöki nyilvántartásában'va|ó regisztrációt, kü|ön kére|met ke|| benyújtania az MNB-hez a nyi|vántartásbó|
t<jrténő törlés iránt.

Végezetül tájékoztatom, hogy a 2015. jú|ius 7. napjátó| hatá|yos az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer
fej|esztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szó|ó 2015. évi LXXXV' ttirvény 99. 9 (1) bekezdése
a|apján módosított Bszt.1]'4. $ {6)bekezdésének d) pontja alapján az.MNB törl ia nyilvántartásbóla közvetítőt, ha a
befektetési vál|alkozás a 123. $ (1) bekezdés e) pontja a|apján a közvetítőve| kötött szerződés megszűnését beje|enti.
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