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1. oldal (összesen 2)

 

Ügyfél

 

Név / Kereszt- és vezetéknév

 

Ország

 

Részesedés (%)

 

Tulajdonosi szerkezet



Tevékenységi kör:

Www: 1)Referencia ügyfél: 

Beleegyezés OLB hozzáférések értesítési
tár segítségével történő küldéséhez:

Értesítési tár ID-je:

2)EMIR: :LEI:

Ügyfél képviseletében

Aláírás

Kereszt- és vezetéknév

Beosztás

Kelt:

Dátum:

Aláírás

Kereszt- és vezetéknév

Beosztás

Kelt:

Dátum:

Aláírás

Kereszt- és vezetéknév

Beosztás

Kelt:

Dátum:

Igen Nem

Igen Nem

Igen Nem

Kereszt- és vezetéknév: Születési dátum:

Tényleges tulajdonos 1

Igen Nem
3)PEP: 

Születési hely:

Ország:

Adóilletőség országa: US/TIN adószám:

Cím:

Kereszt- és vezetéknév: Születési dátum:

Tényleges tulajdonos 2

Igen Nem
3)PEP: 

Születési hely:

Ország:

Adóilletőség országa: US/TIN adószám:

Cím:

Kereszt- és vezetéknév: Születési dátum:

Tényleges tulajdonos 3

Igen Nem
3)PEP: 

Születési hely:

Ország:

Adóilletőség országa: US/TIN adószám:

Cím:

Kereszt- és vezetéknév: Születési dátum:

Tényleges tulajdonos 4

Igen Nem
3)PEP: 

Születési hely:

Ország:

Adóilletőség országa: US/TIN adószám:

Cím:

1)
 Hozzájárulás a saját cégnévnek, elnevezésnek vagy családi és utónévnek az AKCENTA prezentációs tevékenységével összefüggésben történő nyilvánosságra hozatalához.

2) Az Ügyfél beleegyezik, hogy az AKCENTA meghatalmazást kapjon az EMIR szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésére a jelen Szerződés IV. cikkely 5. bekezdésével összhangban, az Ügyfél nevében és számlája terhére.
3) A jogosult személy nyilatkozata saját politikailag exponált személy (PEP) minőségére vonatkozóan, ahogyan ezt a fogalmat az ÁSZF II. cikkelye meghatározza.
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