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A jelen Letéti Szerződés (a "Szerződés") 2010. február 8-án jött létre 

AZ ALÁBBI F E L E K KÖZÖTT: 

(1) UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT., Magyarországon bejegyzett részvénytársaság, 
amelynek székhelye 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10¬
041348, mint letétemények (a "Letéteményes"); 

(2) MAGYAR KÖZTÁRSASÁG amelynek képviseletében a MAGYAR NEMZETI 
VAGYONKEZELŐ ZRT. jár el, amely egy Magyarországon bejegyzett részvénytársaság, 
amelynek székhelye H-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10¬
045784) ("MNV ZRT."), a Köztársaság 100%-os leányvállalata, amely az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 17.§ (e) bekezdése értelmében az állami vagyonnal 
kapcsolatos polgári jogi jogviszonyokban képviseli a Köztársaságot (az "MNV ZRT." 
vagy a "Jogosult"); 

(3) E.ON RUHRGAS INTERNATIONAL GMBH, Németországban bejegyzett korlátolt 
felelősségű társaság, amelynek székhelye D-45138 Essen, Huttropstrasse 60. (nyilvántartási 
száma: 21974; nyilvántartja: esseni körzeti bíróság) ("E.ON International" vagy a 
"Katelezett") 

(együtt: a "Felek", külön-külön bármelyikük: a "Fél"). 

ELŐZMÉNYEK 

(A) A Letéteményes, mint számlavezető bank, és az E.ON International 2010. február 4. 
napján értékpapírszámla-szerződést kötött egymással. Ezen értékpapírszámla-szerződés 
alapján a Letéteményes 7249324000 szám alatt értékpapírszámlát vezet az E.ON 
International javára (az "Értékpapírszámla"). 

(B) Az E.ON International egyedüli részvényese az E.ON FÖLDGÁZ TRADE ZRT.-nek, 
amely egy magyar zártkörűen működő részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, 
Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045044)(az"E.ONTrade"). AzE.ON 
Trade részvényei a továbbiakban: a "Részvények". A jelen Szerződés aláírásának napján 
(az "Aláírás Napja") a Részvények az Értékpapírszámlán vannak. 

(C) Az E.ON International, az E.ON Trade, az E.ONAG (székhelye: E.ON-Platz 1, D-40479 
Düsseldorf, Német Szövetségi Köztársaság, nyilvántartási száma: HRB 22315; 
nyilvántartja: düsseldorfi körzeti bíróság; az "E.ON AG"), a Magyar Köztársaság és az 
MNV ZRT. 2010. február 8. napján egy Szerződés Elővásárlási Jog Alapításáról szóló 
szerződést (az "Elővásárlási Jogot Alapító Szerződés") kötöttek egy a 
Kedvezményezettet megillető elővásárlási jog (az "Elővásárlási Jog") alapításáról. 

(D) A jelen Szerződés az Elővásárlási Jogot Alapító Szerződés 2. számú mellékletét képezi. 

ÍGY az Elővásárlási Jogot Alapító Szerződésben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében a 
Felek az alábbiakban állapodnak meg: 
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1. DEFINÍCIÓK 

„Ajánlat Tárgyát Képező Részvények" 

"Aláírás Napja" 

"Aláírásra Jogosult" 

„Átalakulás" 

„Átruházás Korlátozása" 

"Banki Nap" 

"Csoporton Belüli Átruházás" 

"Egyetemes FŐtdgázpiac" 

"Egyetemes Földgázszolgáltatók" 

"Egyetemes Szolgáltatás" 

"Ekvivalencia Megszűnése" 

"Elővásárlási Értesítés" 

"Elővásárlási Határidő" 

"Elővásárlási Határidő Lejártát Igazoló 
Nyilatkozat" 

"Elővásárlási Jog" 

"Elővásárlási Jogot Alapító Szerződés" 

a 3.4.1 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

az Előzmények B pontjában és az 6.1 pontban 
meghatározott jelentéssel bír; 

a 7.2.2 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 4.1.1 pontban meghatározott j elentéssel bír; 

az Elővásárlási Jogot Alapító Szerződésben 
meghatározott jelentéssel bír; 

azt a napot jelenti, amikor a kereskedelmi 
bankok kereskedelmi banki tevékenységük 
folytatása érdekében Budapesten nyitva 
tartanak; 

a 4.2.1 pontban meghatározott jelentéssel bír, 

az Egyetemes Szolgáltatás céljára értékesített 
földgáz piacát jelenti; 

az Egyetemes Földgázpiacon Egyetemes 
Szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat jelenti; 

az Egyetemes Földgázszolgáltatók azon 
tevékenységét jelenti, amelynek keretében a 
felhasználók egy meghatározott csoportja 
részére jogszabályban meghatározott szintű 
ellátásbiztonságot biztosítva a földgázellátásról 
szóló 2008. évi XL. törvény 3.§-ának 8. pontja, 
és 32-40.§-ai szerinti földgázellátást nyújt, 
amelynek keretében a felhasználó és/vagy az 
Egyetemes Földgázszolgáltatók részére 
értékesített földgáz ára hatósági szabályozás 
tárgya; 

a 3.3.1(ii) pontban meghatározott jelentéssel 
bír; 

a 3.4.1 pontban meghatározott jelentéssel bír, 

a 3.4.1 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 3.4.2 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

az Előzmények C pontjában meghatározott 
jelentéssel bír; 

az Előzmények C pontjában meghatározott 
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„Elővásárlási Jogot Alapító Szerződés 
Aláírásának Napja" 

"Elővásárlási Nyilatkozat" 

„Elővásárlási Nyilatkozat Kézbesítésének 
Időpontja" 

"E.ONAG" 

"E.ON International" 

"E.ON International 
Átalakulás/Eszkőzátruházási Felszabadítás! 
Kérelme" 

"E.ON International Csoporton Belüli 
Átruházásra vonatkozó Felszabadítást 
Kérelme" 

"E.ON International Felszabadítási 
Kérelme" 

"E.ON International Felszabadítási 
Kérelme a Választottbíróság Jóváhagyó 
ítéletével Kapcsolatban" 

"E.ON Trade" 

„E.ON Zárási Feltételek" 

"Értelmezési Értesítés" 

"Értékpapírszámla" 

"EszkSzátruházás" 

"Eszközátruházás Hatályosságára 
vonatkozó Nyilatkozat" 

"Felszabadítási Feltételek" 

"Felszabadítási Nap" 

"Fél"és "Felek" 

"Fennmaradó Részvények" 

"Fizetési Határidő Lejártát Kijelentő 

jelentéssel bír; 

az Előzmények C pontjában meghatározott 
jelentéssel bír; 

a 3.4.1 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 3.4.2 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

az Előzmények C pontjában meghatározott 
jelentéssel bír; 

a fejlécen meghatározott jelentéssel bír; 

a 4.1.2(a)(i) és 4.1.2(b)(i) pontokban 
meghatározott jelentéssel bír; 

a 4.2.2(i) pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 3.2(i) pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 3.3.6(Í) pontban meghatározott jelentéssel bír; 

az Előzmények B pontjában meghatározott 
jelentéssel bír; 

a 3.4.4(a) pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 7.3.4 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

az Előzmények A pontjában meghatározott 
jelentéssel bír; 

a 4.1.1 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 4.1.2(a)(iii) pontban meghatározott jelentéssel 
bír; 

a 2.4(i) pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 3.3.3 pontban meghatározott jelentéssel bír, 

a fejlécen meghatározott jelentéssel bír; 

a 4.2.1 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 3.4.4(a)(iii) pontban meghatározott jelentéssel 
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Nyilatkozat" 

"Forgalomcsökkenés" 

„Harmadik Fél Adásvételét Igazoló 
Értesítés" 

„Harmadik Fél Érdekére Vonatkozó 
Korlátozás" 

„Harmadik Fél Vevő" 

„Határidő Lejárta Letéteményes Általi 
Elfogadása" 

„Határidő Lejárta Letéteményes Általi 
Elutasítása" 

"Határozott Időtartam" 

"Hátrányos Változás MNV ZRT. Általi 
Elfogadása" 

"Hátrányos Változással Kapcsolatos 
Nyilatkozattétel Határideje" 

"Hátrányos Változással Kapcsolatos 
Nyilatkozattétel Határidejének Lejárta" 

"Hátrányos Változással Kapcsolatos 
Nyilatkozattétel Határideje Lejártának 
Megerősítése" 

„Hátrányos Változásról Szóló Értesítés" 

"Irányítás" 

"Jogosult" 

"Kapcsolt Vállalkozás" 

"Kapcsolt Vállalkozás Részvényei" 

"Károk" 

bír; 

a 3.3,1 (i) pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 3.4.2(v) pontban meghatározott jelentéssel bír; 

az Elővásárlási Jogot Alapító Szerződésben 
meghatározott jelentéssel bír, 

a 3.4.1 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 3.4.2 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 3.4.2 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

az Elővásárlási Jogot Alapító Szerződés 
aláírásának napján kezdődő, és 2016. március 
31-én lejáró időszakot jelenti; 

a 3.3.2(ü) pontban meghatározott jelentéssel 
bír; 

a 3.3.1 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 3.3.2(i) pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 3.3.3(ii) pontban meghatározott jelentéssel 
bír; 

a 3.3.1 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

jelenti valamely személy vonatkozásában az 
annak részvényeihez vagy üzletrészeihez 
fűződő szavazati jogok 100%-ának 
tulajdonjogát; az „Irányít" és az „Irányított" 
kifejezéseket ennek megfelelően kell érteni; 

a fejlécen meghatározott jelentéssel bír; 

jelenti valamely személy vonatkozásában azt a 
másik személyt, aki Irányítja, akit Irányít vagy 
akivel közös Irányítás alatt áll az elsőként 
említett személy; 

a 4.2.1 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 7.3.2 pontban meghatározott jelentéssel bír; 
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"Kedvezményezett Kapcsolt Vállalkozás" 

"Kedvezményezett Kapcsolt Vállalkozás 
Zárolási Kérelme" 

„Könyvszakértői Vélemény" 

"Könyvvizsgáló" 

"Könyvvizsgálói Kísérőlevél" 

"Könyvvizsgáló Hátrányos Változást 
Igazoló Nyilatkozata" 

"Kötelezett" 

"Közös Felszabadítási Kérelem" 

"Közös Utasítás Határideje" 

„Köztársaság" 

"Lemondó Nyilatkozat" 

"Letéteményes" 

„Letéti Díj" 

„Második Emlékeztető Értesítés" 

"Megengedett Társasági Jogügyletek" 

"MNV ZRT." 

"MNV ZRT. Felszabadítási Kérelme" 

„MNV ZRT. Vitatása" 

"Nem Szabályozott Üzletág" 

"Részvények" 

"Szabályozott Üzletág" 

a 4.2.1 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 4.2.2(ii) pontban meghatározott jelentéssel 
bír; 

a 3.3.1 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 3.3.1 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 3.3.5(üi) pontban meghatározott jelentéssel 
bír; 

a 3.3.1 és 3.3.2(iii) pontban meghatározott 
jelentéssel bír; 

a fejlécen meghatározott jelentéssel bír; 

az 2.4(iii) és 5. pontokban meghatározott 
jelentéssel bír; 

a 7.3,4 pontban meghatározott jelentéssel bír, 

a fejlécen meghatározott jelentéssel hír; 

a 3.4.3 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a fejlécen meghatározott jelentéssel bír; 

a 8. pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 3.3.1 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

a 2.4(ii) pontban meghatározott jelentéssel bír, 

a fejlécen meghatározott jelentéssel bír; 

a 3.4.4(b)(i) pontban meghatározott jelentéssel 
bír, 

a 3.4.2 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

az E.ON Trade minden olyan tevékenységét 
jelenti, amely nem minősül Szabályozott 
Üzletághoz tartozó tevékenységnek; 

az Előzmények B pontjában meghatározott 
jelentéssel bír; 

az E.ON Trade által az Egyetemes 
Földgázpiacon kifejtett azon tevékenységet 
jelenti, amelynek keretében az E.ON Trade 
Egyetemes Nagykereskedelmi Gázt értékesít az 
Egyetemes Földgázszolgáltatók részére; 

�����
atlatszo.hu
2014.08.12.
8. oldal



„Szabályozott Üzletági Jogutód" a 4.1.1 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

"Szabályozott Üzletági Jogutód I. Kérelme" a 4.1.2(a)(ii) pontban meghatározott jelentéssel 
bír; 

"Szabályozott Üzletági Jogutód II. a 4.1.2(b)(ii) pontban meghatározott jelentéssel 
Kérelme" bír; 

"Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényei" a 4.1.1 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

"Szabályozott Üzletági Jogutód a4.1.2(b)(ii) pontban meghatározott jelentéssel 
Részvényeire vonatkozó Megerősítés" bír, 

"Szerződés" a fejlécen meghatározott jelentéssel bír; 

"Tárgyalási Határidő" a 3.3.1 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

„Választottbíróság Jóváhagyó ítélete" a3.3.2(iv) és a 3.3.6 pontokban meghatározott 

jelentéssel bír; 

"Vételár" a 3.4.4(a) pontban meghatározott jelentéssel bír; 

„Vitatás Hiányának Megállapítása" a 3.4.2 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

„Vitatásra Nyitva Álló Határidő" a 3.4.2 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

„Zárási Feltételektől Számított Határidő" a 3.4.4(a) pontban meghatározott jelentéssel bír; 

"Zárolt Alszámla" a 2.2(0 pontban meghatározott jelentéssel bír; 

2. A RÉSZVÉNYEK ÁTVEZETÉSE A ZÁROLT ÉRTÉKPAPÍR ALSZÁMLÁRA 

2.1 A jelen Szerződés aláírásával az E.ON International és az MNV ZRT. közösen akként 
nyilatkoznak a Letéteményes felé, hogy a Részvények tekintetében Határozott 
Időtartamra szóló Elővásárlási Jogot alapítottak az Elővásárlási Jogot Alapító Szerződés 
alapján. 

2.2 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 144.§-a és a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény 203.§-ának (3) bekezdése alapján az E.ON International, mint az 
Elővásárlási Jog Kötelezettje, és az MNV ZRT. mint az Elővásárlási Jog Jogosultja 
közösen felkérik a Letéteményest arra, hogy 

(i) a Részvényeket vezesse át az Értékpapírszámla alatt 7249324001 szám alatt 
vezetett zárolt értékpapír-alszámlára (a "Zárolt Alszámla"); és 

(ii) a Zárolt Alszámlán a Részvényeket terhelő Elővásárlási Jog, az Átruházás 
Korlátozása és a Harmadik Fél Érdekére Vonatkozó Korlátozás fennállását jelölje 
meg. 

2.3 A Letéteményes a Részvényeket terhelő Elővásárlási Jog, az Átruházás Korlátozása és a 
Harmadik Fél Érdekére Vonatkozó Korlátozás fennállásának a Zárolt Alszámlán történt 
feltüntetéséről az E.ON International-t és az MNV ZRT.-t az Aláírás Napján írásban 
tájékoztatja. 
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2.4 A jelen Szerződés aláírásával az MNV ZRT. és az E.ON International közösen kérik a 
Letéteményest arra, hogy a Részvényeket az alábbi időpontokig tartsa a Zárolt 
Alszámlán: 

(i) az alábbi 3. pontban meghatározott felszabadítási feltételek bekövetkezésével 
kapcsolatban meghatározott okiratok kézhezvételéig (a "Felszabadítási 
Feltételek"), vagy 

(ii) az Átalakulással, az Eszközátruházássai vagy Csoporton Belüli Átruházással 
kapcsolatban az alábbi 4. pontban meghatározott okiratok kézhezvételéig (a 
"Megengedett Társasági Jogügyletek"), vagy 

(iii) az MNV ZRT. és az E.ON International közös kérelme tekintetében az 5. pontban 
meghatározott okiratok kézhezvételéig (a "Közös Felszabadítási Kérelem"). 

3. FELSZABADÍTÁSI FELTÉTELEK 

3.1 Az Elővásárlási Jogot Alapító Szerződés szerinti Felszabadítási Feltételek 

Az Elővásárlási Jogot Alapító Szerződés U.3 pontjára tekintettel a Kötelezett a 
következő Felszabadítási Feltételek bekövetkezte esetén, legkorábban az alábbi 
időpontokban jogosult kérni a Részvények felszabadítását: 

(i) a Határozott Időtartam lejártának napján (3.2 pont); 

(ii) a Forgalomcsökkenés és/vagy az Ekvivalencia Megszűnésével összefüggésben: 

(ii)/a a Hátrányos Változással Kapcsolatos Nyilatkozattétel Határideje 
lejártanak napján (3.3.3 pont), vagy 

(ii)/b az MNV ZRT. Hátrányos Változást Elfogadó Jognyilatkozatának az 
E.ON International részére történt MNV ZRT. általi átadásának napján 
(3.3.4 pont), vagy 

(ii)/c a Könyvvizsgáló Hátrányos Változást Igazoló Nyilatkozatának az MNV 
ZRT. részére történt E.ON International általi átadásának napján (3.3.5 
pont), vagy 

(ii) /d a Választottbíróság Jóváhagyó ítéletével összefüggésben a 3.3.6 pontban 

meghatározott okiratok átadásának napján (3.3.6 pont). 

(iii) az Elővásárlási Jog gyakorlására vonatkozó szabályokkal összefüggésben: 

(iii) /a az Elővásárlási Határidő lejártának napján (3.4.2 pont), vagy 
(iiiVb a Lemondó Nyilatkozat MNV ZRT. általi kibocsátásának napján (3.4.3 

pont), vagy 

(iii)/c a Fizetési Határidőnek a Végleges Adásvételi Szerződés megkötése 
és/vagy a Vételár kifizetése nélküli lejáriának a napján (3.4.4(a) pont); 
vagy 

(iii)/d a Vételár megfizetésének a napján (3.4.4(b) pont). 
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(iv) az Elővásárlási Jog bármely más módon történő megszüntetése esetén. 

3.2 Az Elővásárlási Jog Határozott Időtartamának lejárta 

Ha az Elővásárlási Jog a Határozott Időtartam lejárta miatt szűnik meg, a Letéteményes a 
Részvényeket az alábbi okiratok Letéteményes általi kézhezvételét kővető első Banki 
Nap végéig a Zárolt Alszámláról felszabadítja, és átvezeti az Értékpapírszámlára: 

(i) azE.ON International felszabadítási kérelmének a jelen Szerződés 1. melléklete 
szerinti formában a Határozott Időtartam utolsó napját kővetően bármikor 
kiállított, és a 7.2.2 pontnak megfelelően aláírt egy eredeti példánya (az "E.ON 
International Felszabadítási Kérelme"); és 

(ii) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely az E.ON International 
Felszabadítási Kérelmének az MNV ZRT. részére történt átadását igazolja úgy, 
hogy a küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi szöveget tartalmazza: 
"KON International Felszabadítást Kérelme a Letéti Szerződés 3.2 pontja 
alapján". 

3.3 A Forgalomcsökkenés és/vagy az Ekvivalencia Megszűnésének bekövetkezése 

3.3.1 Az Elővásárlási Jogot Alapító Szerződés rendelkezései 

Az Elővásárlási Jogot Alapító Szerződés 10.3 pontja szerint az Elővásárlási Jog 
megszűnik 

(i) ha az E.ON Trade-nek az Egyetemes Földgázpiacon elért forgalma a teljes évi 
forgalom 20%-a alá esik (a "Forgalomcsökkenés"); és/vagy 

(ii) ha a Termékár-kockázat Kezelő Mechanizmus és/vagy az Árfolyamkockázat-
kezelő Mechanizmus oly módon megváttozik(nak), hogy a Termékár-kockázat 
Kezelő Mechanizmus és/vagy az Árfolyamkockázat-kezelő Mechanizmus hatásai 
már nem ekvivalensek azok Aláírás Napján meglévő hatásaival és ezen 
változás/ok összhatása hátrányos az E.ON Trade-re (az "Ekvivalencia 
Megszűnése"). 

Ha Forgalomcsökkenés és/vagy az Ekvivalencia Megszűnése következik be, az E.ON 
International és az E.ON Trade erről írásbeli értesítést küld az MNV ZRT.-nek és az 
energiaügyekért felelős miniszternek ajelen Szerződés 2. melléklete szerinti formában (a 
„Hátrányos Változásról Szóló Értesítés"). 

Ha az MNV ZRT. egyetért a Hátrányos Változásról Szóló Értesítéssel, ajelen Szerződés 
3. melléklete szerinti formában kiadja az MNV ZRT. Hátrányos Változást Elfogadó 
Jognyilatkozatot, ha pedig nem ért egyet a Hátrányos Változásról Szóló Értesítéssel, 
akkor ajelen Szerződés 4, melléklete szerinti formában kiadja az MNV ZRT. Hátrányos 
Változást Vitató Jognyilatkozatot, mindkét esetben a Hátrányos Változásról Szóló 
Értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül (a „Hátrányos Változással 
Kapcsolatos Nyilatkozattétel Határideje"). Ha a Hátrányos Változásról Szóló 
Értesítésnek az MNV ZRT. és az energiaügyekért felelős miniszter részére történő 
átadásától számított 35 napon belül sem az MNV ZRT. Hátrányos Változást Elfogadó 
Jognyilatkozata, sem az MNV ZRT. Hátrányos Változást Vitató Jognyilatkozata az E.ON 
International részére nem kerül átadásra, az E.ON International a jelen Szerződés 5. 
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melléklete szerinti formában kiállított második emlékeztető értesítést (a "Második 
Emlékeztető Értesítés") ad át az MNV ZRT.-nek és az energiaügyekért felelős 
miniszternek, a Hátrányos Változásról Szóló Értesítésnek az MNV ZRT. és az 
energiaügyekért felelős miniszter részére történt átadásától számított 40 napon belül, 
amelyben emlékeztet a Hátrányos Változással Kapcsolatos Nyilatkozattétel 
Határidejének közelgő lejártára. 

Ha az MNV ZRT. a Hátrányos Változással Kapcsolatos Nyilatkozattétel Határidején 
belül az MNV ZRT. Hátrányos Változást Vitató Jognyilatkozatot ad át az E.ON 
International-nek, a Felek az MNV ZRT. Hátrányos Változást Vitató Jognyilatkozata 
E.ON International által történt kézhezvételétől számított legalább egy hónapig (a 
"Tárgyalási Határidő") jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak egymással a Hátrányos 
Változásról Szóló Értesítéssel kapcsolatos vitájuk rendezése érdekében. Ha a Tárgyalási 
Határidő lejártát követően az E.ON International és az MNV ZRT. még mindig nem ért 
egyet a Hátrányos Változásról Szóló Értesítés tartalmát illetően, az E.ON International 
felkérheti az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (címe: 1132 Budapest, Váci út 20.), 
mint nemzetközi könyvvizsgáló céget arra (a "Könyvvizsgáló"), hogy készítsen 
szakértői véleményt arról, hogy a Forgalomcsökkenés és/vagy az Ekvivalencia 
Megszűnése bekövetkezett-e vagy sem, és ha igen, mikor állt be az adott helyzet (a 
"Könyvszakértői Vélemény"). Ha a Könyvvizsgáló nem tud, vagy nem hajlandó a 
Könyvszakértői Vélemény elkészítésével kapcsolatban eljárni, a Felek jóhiszemű 
tárgyalásokat kötelesek folytatni annak érdekében, hogy egy másik nemzetközileg 
elismert könyvvizsgáló céget válasszanak a jelen 10.7 szakasz szerinti 
Könyvvizsgálókénti eljárásra. Ha a Felek ezen másik nemzetközileg elismert 
könyvvizsgáló cég kiválasztásában valamely Félnek az erre vonatkozó tárgyalások 
megkezdésére vonatkozó kérelmétől számított 30 napon belül nem egyeznek meg, a 
könyvvizsgálót az ICC Elnöke jelöli ki. Ha a Könyvvizsgáló a jelen Szerződéshez 6. 
mellékletként csatolt formában kiállított nyilatkozattal (a "Könyvvizsgáló Hátrányos 
Változást Igazoló Nyilatkozata") igazolja, hogy a Forgalomcsökkenés és/vagy az 
Ekvivalencia Megszűnése bekövetkezett, az E.ON International jogosult lesz arra, hogy a 
Részvények Zárolt Alszámláról történő felszabadítását kérje legkorábban azon a napon, 
amikor az E.ON International a Könyvvizsgáló Hátrányos Változást igazoló 
Nyilatkozatát és a Könyvszakértői Véleményt az MNV ZRT.-nek és az energiaügyekért 
felelős miniszternek átadta. 

3.3.2 A Forgalomcsökkenéssel és/vagy az Ekvivalencia Megszűnésével kapcsolatos 
Felszabadítás! Feltételek 

A Forgalomcsökkenés és/vagy az Ekvivalencia Megszűnésével kapcsolatban a Kötelezett 
a Részvények felszabadítását az alábbi Felszabadítási Feltételek bekövetkezése esetén, 
legkorábban az alábbi napokon kérheti: 

(i) a Hátrányos Változással Kapcsolatos Nyilatkozattétel Határidejének lejárta 
napján akkor, ha ezen határidőn belül az MNV ZRT. sem az MNV ZRT. 
Hátrányos Változást Elfogadó Jognyilatkozatot, sem az MNV ZRT. Hátrányos 
Változást Vitató Jognyilatkozatot nem ad át az E.ON International-nek (a 
"Hátrányos Változással Kapcsolatos Nyilatkozattétel Határidejének 
Lejárta"); vagy 

(ü) azon a napon (a Hátrányos Változással Kapcsolatos Nyilatkozattétel Határidején 
belül), amikor az MNV ZRT. az MNV ZRT. Hátrányos Változást Elfogadó 
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Jognyilatkozatot ad át az E. ON Internatíonal-nek (a "Hátrányos Változás MNV 
ZRT. Általi Elfogadása"); vagy 

(iii) azon a napon, amikor az E.ON International átadja az MNV ZRT.-nek a 
Könyvvizsgáló Hátrányos Változást Igazoló Nyilatkozatát és a Könyvszakértői 
Véleményt (a "Könyvvizsgáló Hátrányos Változást Igazoló Nyilatkozata"); 

(iv) azon a napon, amikor egy választottbíróság ítéletében megállapítja, hogy 
Forgalomcsökkenés és/vagy Ekvivalencia Megszűnése következett be (a 
"Választottbíróság Jóváhagyó ítélete"). 

3.3.3 A Hátrányos Változással Kapcsolatos Nyilatkozattétel Határidejének Lejárta 

Ha az MNV ZRT. a Hátrányos Változással Kapcsolatos Nyilatkozattétel Határidején 
belül sem az MNV ZRT. Hátrányos Változást Elfogadó Jognyilatkozatot, sem az MNV 
ZRT. Hátrányos Változást Vitató Jognyilatkozatot nem ad át az E.ON Internatíonal-nek, 
a Letéteményes a Részvényeket az alábbi okiratok Letéteményes általi kézhezvételét 
követő első Banki Nap végéig („Felszabadítási Nap") a Zárolt Alszámláról 
felszabadítja, és átvezeti az Értékpapírszámlára, kivéve, ha az MNV ZRT. legkésőbb a 
Felszabadítási Napon déli 12 óráig a Letéteményesnek átadja egy eredeti példányát 
valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX vagy USP) által kiállított 
azon dokumentumnak, amely az MNV ZRT. Hátrányos Változást Vitató Jognyilatkozata 
E.ON International részére történt átadását igazolja úgy, hogy a küldemény tárgyának 
megjelöléseként az alábbi szöveget tartalmazza: "MNVZRT. Hátrányos Változást Vitató 
Jognyilatkozata" és egy eredeti, ajelen Szerződés 7.2.2 pontja szerint aláírt példányát az 
MNV ZRT. Hátrányos Változást Vitató Jognyilatkozatának: 

(i) az E.ON International Felszabadítási Kérelmének ajelen Szerződés 1. melléklete 
szerinti formában kiállított, és a 7.2.2 pontnak megfelelően aláírt, a Hátrányos 
Változással Kapcsolatos Nyilatkozattétel Határidejének utolsó napját követően 
bármikor kiállított egy eredeti példánya; és 

(ii) az E.ON International jelen Szerződés 7.2.2 pontja szerint aláírt, és a Hátrányos 
Változással Kapcsolatos Nyilatkozattétel Határidejének utolsó napját követően 
bármikor a jelen Szerződés 7. melléklete szerinti formában kiállított 
nyilatkozatának egy eredeti példánya (a "Hátrányos Változással Kapcsolatos 
Nyilatkozattétel Határideje Lejártának Megerősítése"); és 

(iü) a Hátrányos Változásról Szóló Értesítés jelen Szerződés 2. melléklete szerint 
kiállított egy eredeti példánya, vagy egy közjegyző által hitelesített másolata a 
hozzá csatolt bármely dokumentumok nélkül; és 

(iv) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely a Hátrányos Változásról 
Szóló Értesítés MNV ZRT. és az energiaügyekért felelős miniszter részére történt 
átadását igazolja úgy, hogy a küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi 
szöveget tartalmazza: "Hátrányos Változásról Szóló Értesítés"); és 

(v) a Második Emlékeztető Értesítés jelen Szerződés 5. melléklete szerint kiállított 
egy eredeti példánya, vagy egy közjegyző által hitelesített másolata; ég 

(vi) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely a Második Emlékeztető 
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Értesítés MNV ZRT. és az energiaügyekért felelős miniszter részére történt 
átadását igazolja úgy, hogy a küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi 
szöveget tartalmazza: "Második Emlékeztető Értesítés"); és, 

(vü) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely az E.ON International 
Felszabadítás! Kérelmének az MNV ZRT. részére történt átadását igazolja úgy, 
hogy a küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi szöveget tartalmazza: 
"KON International Felszabadítást Kérelme a Letéti Szerződés 3.3.3 pontja 
alapján"). 

3.3.4 A Hátrányos Változás MNV ZRT. Általi Elfogadása 

Ha az MNV ZRT. a Hátrányos Változással Kapcsolatos Nyilatkozattétel Határidején 
belül az MNV ZRT. Hátrányos Változást Elfogadó Jognyilatkozatot ad át az E.ON 
Intemationaí-nek, a Letéteményes a Részvényeket az alábbi okiratok Letéteményes általi 
kézhezvételét követő első Banki Nap végéig a Zárolt Alszámláról felszabadítja, és 
átvezeti az Értékpapírszámlára: 

(i) az E.ON International Felszabadítási Kérelmének a jelen Szerződés 1. melléklete 
szerinti formában kiállított, és a 7.2.2 pontnak megfelelően aláírt egy eredeti 
példánya; és 

(ii) az MNV ZRT. Hátrányos Változást Elfogadó Jognyilatkozata jelen Szerződés 3. 
melléklete szerint kiállított egy eredeti példánya, vagy egy közjegyző által 
hitelesített másolata; és 

(iü) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely az E.ON International 
Felszabadítási Kérelmének az MNV ZRT. részére történt átadását igazolja úgy, 
hogy a küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi szöveget tartalmazza: 
"KON International Felszabadítási Kérelme a Letéti Szerződés 3.3.4 pontja 
alapján"). 

3.3.5 A Könyvvizsgáló Hátrányos Változást Igazoló Nyilatkozata 

Ha a Könyvvizsgáló Hátrányos Változást Igazoló Nyilatkozata megállapítja, hogy 
Forgalomcsökkenés cs/vagy Ekvivalencia Megszűnése következett be, a Letéteményes a 
Részvényeket az alábbi okiratok Letéteményes általi kézhezvételét követő első Banki 
Nap végéig a Zárolt Alszámláról felszabadítja, és átvezeti az Értékpapírszámlára: 

(i) az E.ON International Felszabadítási Kérelmének a jelen Szerződés I . melléklete 
szerinti formában kiállított, és a 7.2.2 pontnak megfelelően aláírt egy eredeti 
példánya; és 

(ü) a Könyvvizsgáló által a jelen Szerződés 6. melléklete szerinti formában kiállított, 
és a 7.2.2 pontnak megfelelően aláírt Könyvizsgáló Hátrányos Változást Igazoló 
Nyilatkozatának egy eredeti példánya; és 

(üi) az E.ON International által a jelen Szerződés 8. melléklete szerinti formában az 
MNV ZRT.-nek küldött levél (a "Könyvvizsgálói Kísérőlevél") egy eredeti 
példánya; és 
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(iv) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely az E.ON International 
Felszabadítási Kérelmének az MNV ZRT. részére történt átadását igazolja úgy, 
hogy a küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi szöveget tartalmazza: 
"B.ON International Felszabadítási Kérelme a Letéti Szerződés 3.3.5 pontja 
alapján"). 

3.3.6 A Választottbfróság Jóváhagyó ítélete 

Ha az Elővásárlási Jogot Alapító Szerződés 14. szakasza szerinti választottbiróság 
ítéletében megállapítja, hogy Forgalomcsökkenés és/vagy Ekvivalencia Megszűnése 
következett be (a "Választottbíróság Jóváhagyó ítélete"), a Letéteményes a 
Részvényeket az alábbi okiratok Letéteményes általi kézhezvételét követő első Banki 
Nap végéig a Zárolt Alszámláról felszabadítja, és átvezeti az Értékpapírszámlára: 

(Í) az E.ON International által a jelen Szerződés 9. melléklete szerinti formában 
kiállított, a 7.2,2 pontnak megfelelően aláírt, és az E.ON International instrukcióit 
tartalmazó Felszabadítási Kérelem egy eredeti példánya (az "E.ON International 
Felszabadítási Kérelme a Választottbíróság Jóváhagyó ítéletével 
Kapcsolatban"); és 

(ii) a Választottbíróság Jóváhagyó ítéletének egy eredeti vagy közjegyző által 
hitelesített másolata, és 

(üi) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely az E.ON International 
Felszabadítási Kérelmének az MNV ZRT. részére történt átadását igazolja úgy, 
hogy a küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi szöveget tartalmazza: 
"E.ON International Felszabadítási Kérelme a Letéti Szerződés 3.3.6 pontja 
alapján"). 

3.4 Az Elővásárlási Jog gyakorlása 

3.4.1 Az Elővásárlási Jogot Alapító Szerződés rendelkezései 

Ha az E.ON International ajánlatot kíván tenni egy harmadik személynek a Részvények 
vagy azok egy részének átruházására, vagy ha egy harmadik személytől (a harmadik 
személy mindkét esetben: a „Harmadik Fél Vevő") a Részvények vagy azok egy 
részének megszerzésére (az ajánlat tárgyát képező részvények mindkét esetben az 
„Ajánlat Tárgyát Képező Részvények") ajánlatot kap (amelyet az E.ON International 
hajlandó lenne elfogadni), az E.ON International köteles a Harmadik Fél Vevővel történő 
szerződéskötést megelőzően a jelen Szerződéshez 10. mellékletként csatolt formában tett 
értesítéssel (az "Elővásárlási Értesítés") az MNV ZRT.-t értesíteni. Az MNV ZRT. az 
Elővásárlási Jogot az Elővásárlási Értesítés kézhezvételétől számított 60 naptári napon 
belül gyakorolhatja (az „Elővásárlási Határidő") a jelen Szerződéshez I I . 
mellékletként csatolt formában kiállított jognyilatkozat (az „Elővásárlási Nyilatkozat") 
E.ON International részére történő átadásával. 

3.4.2 Az Elővásárlási Határidő lejárta 

Ha az MNV ZRT. az Elővásárlási Határidőn belül nem adja át az E.ON lnternational-nek 
az Elővásárlási Nyilatkozatot, akkor úgy kell tekinteni, hogy az Ajánlat Tárgyát Képező 
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Részvények tekintetében nem gyakorolta az Elővásárlási Jogát, és az Elővásárlási 
Értesítés alapján az Ajánlat Tárgyát Képező Részvényeket nem szerzi meg. 

Ebben az esetben az E.ON International a következő dokumentumokat köteles a 
Letéteményesnek átadni az Elővásárlási Határidő lejártát követően bármikor: 

(i) az E.ON International által a jelen Szerződés 12. melléklete szerinti formában az 
Elővásárlási Határidő lejárta után bármikor kiállított, és a 7.2.2 pontnak 
megfelelően alárt nyilatkozat egy eredeti példánya, amely megállapítja, hogy az 
Elővásárlási Határidőn belül nem érkezett az MNV ZRT.-tőí Elővásárlási 
Nyilatkozat (az "Elővásárlási Határidő Lejártát Igazoló Nyilatkozat"); és 

(ii) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely az Elővásárlási Határidő 
Lejártát Igazoló Nyilatkozatnak az MNV ZRT. részére történt kézbesítésének 
időpontját igazolja úgy, hogy a küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi 
szöveget tartalmazza: "Elővásárlást Határidő Lejártát Igazoló Nyilatkozat"). 

A fenti két dokumentum Letéteményesnek történő benyújtásával egyidejűleg az E.ON 
International köteles az MNV ZRT.-t értesíteni ezen dokumetumok Letéteményesnek 
történő benyújtásáról a 13. melléklet szerinti formában adott értesítő nyilatkozat egy 
eredeti példányának („Elővásárlási Határidő Kísérőlevele") átadásával; és az E.ON 
International köteles az Elővásárlási Határidő Kísérőlevelének egy eredeti példányát és 
egy olyan, valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX vagy USP) által 
kiállított dokumentumot a Letéteményesnek átadni, amely az Elővásárlási Határidő 
Kísérőlevelének az MNV ZRT. részére történő kézbesítés időpontját igazolja úgy, hogy 
a küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi szöveget tartalmazza: "Elővásárlási 
Határidő Kísérőlevele" 

Az Elővásárlási Határidő Kísérőlevele MNV ZRT, részére történt kézbesítésének 
időpontját (amelyet valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX vagy 
USP) által kiállított és "Elővásárlási Határidő Kísérőlevele" szöveget tartalmazó 
dokumentum tartalmaz) követő harmadik Banki Nap végéig („Vitatásra Nyitva Álló 
Határidő") az MNV ZRT. jogosult az Elővásárlási Határidő lejártát vitatni („MNV 
ZRT. Vitatása") a következő dokumentumok Letéteményesnek történő átadásával: 

(i) a jelen Szerződés 11. melléklete szerinti formában kiállított és 7.2.2 pontja szerint 
aláírt Elővásárlási Nyilatkozat egy eredeti példánya; Js 

(H) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely az Elővásárlási 
Nyilatkozatnak az E.ON International részére történt kézbesítésének időpontját 
(„Elővásárlási Nyilatkozat Kézbesítésének Időpontja") igazolja úgy, hogy a 
küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi szöveget tartalmazza: 
"Elővásárlási Nyilatkozat"). 

Az MNV ZRT. Vitatásának kézhezvételét követő harmadik Banki Nap végéig a 
Letéteményes köteles az Elővásárlási Határidő Lejártát Igazoló Nyilatkozatban az 
Elővásárlási Határidő lejártaként megjelölt időpontot Összehasonlítani az Elővásárlási 
Nyilatkozat Kézbesítésének Időpontjával. Ha az Elővásárlási Nyilatkozat Kézbesítésének 
Időpontja későbbi, mint az Elővásárlási Határidő Lejártát Igazoló Nyilatkozatban az 
Elővásárlási Határidő lejártaként megjelölt időpont, a Letéteményes e megállapításról 
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levelet bocsát ki az E.ON International-nek és az MNV ZRT.-nek ajelen Szerződés 14. 
melléklete szerinti formában (a „Határidő Lejárta Letéteményes Általi Elfogadása"). 
Ha az Elővásárlási Nyilatkozat Kézbesítésének Időpontja korábbi vagy megegyezik az 
Elővásárlási Határidő lejártának napjával, a Letéteményes ezt a megállapítást rögzíti a 
jelen Szerződés 14. melléklete szerinti formában kiállított levelében (a „Határidő 
Lejárta Letéteményes Általi Elutasítása"). 

Ha az MNV ZRT. nem adott át az MNV ZRT. Vitatását a Letéteményesnek a Vitatásra 
Nyitva Álló Határidőn belül, vagy az MNV ZRT. Vitatását a Vitatásra Nyitva Álló 
Határidő lejartát követően adja át, vagy nem mellékelte az MNV ZRT. Vitatásához a 
3.4.2 pontban előírt dokumentumokat, vagy a3.4.2 pontban meghatározott előírásoknak 
nem megfelelő dokumentumokat ad át a Vitatásra Nyitva Álló Határidőn belül, a 
Letéteményes nyilatkozatot bocsát ki az E.ON International-nek és az MNV ZRT.-nek a 
jelen Szerződés 15. melléklete szerinti formában, megerősítve, hogy az MNV ZRT. nem 
adott át az MNV ZRT. Vitatását a Letéteményesnek a Vitatásra Nyitva Álló Határidőn 
belül, vagy az MNV ZRT. Vitatását a Vitatásra Nyitva Álló Határidő lejártát kővetően 
adta át vagy az MNV ZRT. által átadott vitatás nem felelt meg a jelen 3.4.2 pont 
rendelkezéseinek („Vitatás Hiányának Megállapítása"). 

"A fenti rendelkezésekre tekintettel, a Letéteményes az Elővásárlási Határidő lejártával 
kapcsolatban az Ajánlat Tárgyát Képező Részvényeket a Harmadik Féllel Történő 
Adásvételre vonatkozó szerződésnek a Harmadik Fél Adásvételét Igazoló Értesítésben 
meghatározott zárását megelőző harmadik Banki Napon szabadítja fel, és vezeti át az 
Értékpapírszámlára az alábbi okiratok Letéteményes általi kézhezvételét követően: 

(i) az E.ON International Felszabadítási Kérelmének a jelen Szerződés 1. melléklete 
szerinti formában kiállított, és a 7.2.2 pontnak megfelelően aláírt egy eredeti 
példánya; és 

(ii) a jelen Szerződés 10. melléklete szerinti formában kiállított Elővásárlási Értesítés 
egy eredeti példánya; és 

(iii) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely az Elővásárlási 
Értesítésnek az MNV ZRT. részére történt átadását igazolja úgy, hogy a 
küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi szöveget tartalmazza: 
"Elővásárlási Értesítés"); és 

(iv) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely az E.ON International 
Felszabadítási Kérelmének az MNV ZRT, részére történt átadását igazolja úgy, 
hogy a küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi szöveget tartalmazza: 
"KON International Felszabadítási Kérelme a Letéti Szerződés 3.4,2 pontja 
alapján"); és 

(v) az E.ON International által a jelen Szerződés 16. melléklete szerinti formában 
kiállított és az MNV ZRT. részére a Harmadik Féllel Történő Adásvétel zárását 
10 nappal megelőzően megküldött nyilatkozat egy eredeti példánya, amely 
megállapítja, hogy az Ajánlat Tárgyát Képező Részvények tekintetében a 
Harmadik Féllel megkötött végleges adásvételi szerződés r zárására mely 
időpontban kerül sor (a "Harmadik Fél Adásvételét Igazoló Értesítés"); és 
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(vi) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat {DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely a Harmadik Fél 
Adásvételét Igazoló Értesítés MNV ZRT. részére történt átadását igazolja úgy, 
hogy a küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi szöveget tartalmazza: 
"Harmadik Fél Adásvételét Igazoló Értesítés"); és 

(vii) (A) a Határidő Lejárta Letéteményes Általi Elfogadásának egy eredeti vagy 
közjegyzői másolati példánya, ha az MNV ZRT. Vitatása a Vitatásra Nyitva Álló 
Határidőn belül a Letéteményesnek átadásra került; vagy 

(B) a Letéteményes Vitatás Hiányának Megállapítása egy eredeti vagy közjegyző 
által hitelesített másolati példánya, ha az MNV ZRT. nem ad át MNV ZRT. 
Vitatását vagy ha az MNV ZRT. Vitatását a Vitatásra Nyitva Álló Határidő 
Lej ártát követően adj a át, vagy az MNV ZRT: által átadott vitatás nem felel meg 
ajelen 3.4.2 pont rendelkezéseinek. 

3 A Lemondó Nyilatkozat MNV ZRT. általi kibocsátása 

Ha az MNV ZRT. nem kívánja gyakorolni az Elővásárlási Jogot az Elővásárlási Értesítés 
alapján, az Elővásárlási Határidő lejártának a kivárása helyett a jelen Szerződés 17. 
melléklete szerinti nyilatkozat (a „Lemondó Nyilatkozat") E.ON International részére 
történő átadásával kijelentheti, hogy az Elővásárlási Jogot nem kívánja gyakorolni. 
Ebben az esetben a Letéteményes az Ajánlat Tárgyát Képező Részvényeket a Harmadik 
Féllel Történő Adásvételre vonatkozó szerződésnek a Harmadik Fél Adásvételét Igazoló 
Értesítésben meghatározott zárását megelőző harmadik Banki Napon szabadítja fel, és 
vezeti át az Értékpapírszámlára az alábbi okiratok Letéteményes általi kézhezvételét 
követően: 

(i) az E.ON International Felszabadítási Kérelmének ajelen Szerződés 1. melléklete 
szerinti formában kiállított, és a 7.2.2 pontnak megfelelően aláírt egy eredeti 
példánya; és 

(ii) az MNV ZRT. jelen Szerződés 17. melléklete szerint kiállított Lemondó 
Nyilatkozatának egy eredeti példánya, vagy egy közjegyző által hitelesített 
másolata; é§ 

(iii) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely az E.ON International 
Felszabadítási Kérelmének az MNV ZRT. részére történt átadását igazolja úgy, 
hogy a küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi szöveget tartalmazza: 
"KON International Felszabadítási Kérelme a Letéti Szerződés 3.4.3 pontja 
alapján") é§ 

(iv) az E.ON International által ajelen Szerződés 16. melléklete szerinti formában 
kiállított és az MNV ZRT. részére a Harmadik Féllel Történő Adásvétel zárását 
10 nappal megelőzően megküldött Harmadik Fél Adásvételét Igazoló Értesítés 
egy eredeti példánya; és 

(v) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely a Harmadik Fél 
Adásvételét Igazoló Értesítés MNV ZRT. részére történt átadását igazolja úgy, 
hogy a küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi szöveget tartalmazza: 
"Harmadik Fél Adásvételét Igazoló Értesítés"). 
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,4 Az Elővásárlási Jog MNV ZRT. általi gyakorlása 

(a) A Fizetési Határidő Lej árta 

Ha a Végleges Adásvételi Szerződés az Elővásárlási Jogot Alapító Szerződésben 
meghatározott Fizetési Határidőn belül a Köztársaságnak és/vagy az MNV ZRT.-nek 
felróható okból nem kerül megkötésre, az MNV ZRT. által kibocsátott Elővásárlási 
Nyilatkozat hatályát veszti, és az Elővásárlási Jog az Ajánlat Tárgyát Képező 
Részvények tekintetében a Fizetési Határidő lejártának napján megszűnik. Az előző 
rendelkezés értelmezése céljából az olyan esemény illetve körülmény, amely a 
Köztársaság és/vagy az MNV ZRT. ésszerű irányításán kívül esik, nem minősül 
különösen de nem kizárólag a Köztársaságnak és/vagy az MNV ZRT.-nek felróható 
eseménynek illetve körülménynek. A Köztársaságnak és az MNV ZRT.-nek felróhatónak 
minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a Köztársaság és/vagy az MNV ZRT. a 
Végleges Adásvételi Szerződésben nem fogad el olyan szerződéses feltételeket, 
amelyeket európai energiaipari cégek részvényeire vonatkozó, európai felek között 
megkötött hasonló szerződések megkötésekor szokásosan alkalmaznak. Ha a Végleges 
Adásvételi Szerződésben az Ajánlat Tárgyát Képező Részvények vételáraként 
meghatározott összeget (a "Vételár") a Köztársaság vagy az MNV ZRT. annak ellenére, 
hogy az E.ON International vagy más eladó a Végleges Adásvételi Szerződésben 
meghatározott valamennyi zárási feltételt és zárási kötelezettséget (az "E.ON Zárási 
Feltételek") teljesítette, nem fizeti meg a Fizetési Határidőn belül vagy az E.ON Zárási 
Feltételek teljesítését követő 30 napon belül (a "Zárási Feltételektől Számított 
Határidő"), attól függően, hogy melyik következik be korábban, az MNV ZRT. által 
kibocsátott Elővásárlási Nyilatkozat hatályát veszti, és az Elővásárlási Jog az Ajánlat 
Tárgyát Képező Részvények tekintetében megszűnik a Fizetési Határidő illetve a Zárási 
Feltételektől Számított Határidő lejártának napján, attól függően, hogy melyik következik 
be korábban. Ebben az esetben a Letéteményes az Ajánlat Tárgyát Képező Részvényeket 
az alábbi okiratok Letéteményes általi kézhezvételét követő első Banki Nap végéig a 
Zárolt Alszámíáról felszabadítja, és átvezeti az Értékpapírszámlára: 

(i) az E.ON International Felszabadítási Kérelmének a jelen Szerződés 1. melléklete 
szerinti formában kiállított, és a 7.2.2 pontnak megfelelően aláírt egy eredeti 
példánya; és 

(ii) az MNV ZRT. jelen Szerződés 11. melléklete szerint kiállított Elővásárlási 
Nyilatkozatának egy eredeti példánya vagy egy közjegyző által hitelesített 
másolata; and 

(iii) az E.ON International és az MNV ZRT. által a 18. melléklet szerinti formában 
kiállított és a 7.2.2 pontnak megfelelően aláírt közös nyilatkozat egy eredeti 
példánya, amelyben kijelentik, hogy a Fizetési Határidőn belül a Végleges 
Adásvételi Szerződés megkötésére és/vagy a Vételár kifizetésére nem került sor 
(a "Fizetési Határidő Lejártát Kijelentő Nyilatkozat"); és 

(ív) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely az E.ON International 
Felszabadítási Kérelmének az MNV ZRT. részére történt átadását igazolja úgy, 
hogy a küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi szöveget tartalmazza: 
"KONInternational Felszabadítási Kérelme a Letéti Szerződés 3.4.4(a)pontja 
alapján"). 
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(b) A Végleges Adásvételi Szerződés megkötése és a Vételár kifizetése a Fizetési 
Határidőn belül 

Ha az MNV ZRT. az Ajánlat Tárgyát Képező Részvények tekintetében az Elővásárlási 
Jogot az Elővásárlási Határidőn belül gyakorolja, és a Végleges Adásvételi Szerződés 
megkötésére, és a Vételár kifizetésére az Elővásárlási Jogot Alapító Szerződés szerinti 
Fizetési Határidőn belül sor kerül, a Letéteményes az Ajánlat Tárgyát Képező 
Részvényeket az alábbi okiratok Letéteményes általi kézhezvételét követő első Banki 
Nap végéig a Zárolt Alszámláról felszabadítja, és átvezeti az Értékpapírszámlára: 

(i) az MNV ZRT. jelen Szerződés 19. melléklete szerinti formában kiállított, és a 
7.2.2 pontnak megfelelően aláírt nyilatkozatának egy eredeti példánya, amely 
feltünteti az MNV ZRT. azon értékpapírszámlájának a számát, amelyre az 
Ajánlat Tárgyát Képező Részvényeket át kell utalni (az "MNV ZRT. 
Felszabadítási Kérelme"); és 

(ii) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely az MNV ZRT. 
Felszabadítási Kérelmének az E.ON International részére történt átadását igazolja 
úgy. hogy a küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi szöveget 
tartalmazza: "MNV ZRT Felszabadítási Kérelme a Letéti Szerződés 3.4.4(b) 
pontja alapján")', és 

(iii) a Végleges Adásvételi Szerződés szerinti vevő számlavezető fizetési szolgáltatója 
által kibocsátott banki igazolás egy eredeti példánya, amely igazoja, hogy a 
Végleges Adásvételi Szerződésben meghatározott Vételár kifizetésére vonatkozó 
visszavonhatatlan átutalási megbízás az említett számlavezető fizetési 
szolgáltatóhoz benyújtásra került 

4. MEGENGEDETT TÁRSASÁGI JOGÜGYLETEK 

4.1 Átalakulás és Eszközátruházás 

4.1.1 Az Elővásárlási Jogot Alapító Szerződés rendelkezései 

Ha az E.ON Trade átalakul, vagy az E.ON Trade vagyontárgyainak egy részét bármely 
módon az E.ON AG valamely Kapcsolt Vállalkozására átruházzák oly módon, hogy 
ennek következtében az E.ON Trade Szabályozott Üzletága elkülönül a Nem 
Szabályozott Üzletágtól (az „Átalakulás" illetve az „Eszközátruházás"), az 
Átalakulásnak a cégjegyzékbe történő bejegyzésétől, illetve az Eszközátruházás hatályba 
lépésének napjától kezdődően az Elővásárlási Jog a Szabályozott Üzletág tevékenységét 
folytató társaságban (a „Szabályozott Üzletági Jogutód") fennálló részesedésre (a 
„Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényei") korlátozódik. 

4.1.2 Átalakulás / Eszközátruházás 

(a) Ha az E.ON Trade a Szabályozott Üzletági Jogutód 

Az Átalakulás / Eszközátruházás azon esetében, amikor a Szabályozott Üzletági Jogutód 
az E.ON Trade, a Letéteményes (i) a Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényeit a Zárolt 
Alszámlán tartja; és (ii) a Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényein kívüli minden 
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további részvényt az alábbi okiratok Letéteményes általi kézhezvételét követő első Banki 
Nap végéig a Zárolt Alszámláról felszabadítja, és átvezeti az Értékpapírszámlára: 

(í) azE.ON International jelen Szerződés 20. melléklete szerinti formában kiállított, 
és a 7.2.2 pontnak megfelelően aláírt Felszabadítási Kérelmének egy eredeti 
példánya (az "E.ON International ÁtalakuJás/Eszközátruházási 
Felszabadítási Kérelme"), amelyben kéri a Szabályozott Üzletági Jogutód 
Részvényein kívüli minden további részvény Zárolt Alszámláról történő 
felszabadítását, és az Értékpapírszámlára történő átvezetését; és 

(ii) az E.ON International által a jelen Szerződés 21. melléklete szerinti formában 
kiállított, és a 7.2.2 pontnak megfelelően aláírt nyilatkozat egy eredeti példánya, 
amelyben kéri, hogy a Letéteményes a Szabályozott Üzletági Jogutód 
Részvényeit továbbra is tartsa a Zárolt Alszámlán (a "Szabályozott Üzletági 
Jogutód L Kérelme"); és 

(iii) (A) csak Átalakulás esetén, az Átalakulás bejegyzését elrendelő cégbírósági 
végzés egy eredeti példánya; 

(B) csak Eszközátruházás esetén, a Szabályozott Üzletági Jogutód jelen 
Szerződés 22. melléklete szerinti formában kiállított, és a 7.2.2 pontnak 
megfelelően aláírt nyilatkozatának egy eredeti példánya, amelyben kijelenti, hogy 
az Eszközátruházásról szóló szerződés hatályba lépett (az "Eszközátruházás 
Hatályosságára Vonatkozó Nyilatkozat"); és 

(iv) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely az E.ON International 
Felszabadítási Kérelmének az MNV ZRT. részére történt átadását igazolja úgy, 
hogy a küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi szöveget tartalmazza: 
"E. ÖN International Felszabadítási Kérelme a Letéti Szerződés 4.1.2 (a) pontja 
alapján"). 

Ha a Szabályozott Üzletági Jogutód nem az E.ON Trade, hanem egy másik jogi személy 

Az Átalakulás/Eszközátruházás azon esetében, amikor a Szabályozott Üzletági Jogutód 
nem az E.ON Trade, hanem egy másik jogi személy, a Letéteményes, (i) valamennyi 
Részvényt felszabadítja a Zárolt Alszámláról, és átvezeti az Értékpapírszámlára, és (ü) a 
Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényeit, ha a Szabályozott Üzletági Jogutód 
Részvényeinek a tulajdonosa az értékpapírszámláját a Letéteményesnél vezeti, átvezeti a 
Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényei tulajdonosának zárolt értékpapír alszámlájára, 
vagy ha a Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényeinek a tulajdonosa az 
értékpapírszámláját másik banknál vezeti, akkor átutalja ezen másik banknál a 
Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényei tulajdonosának a nevén vezetett 
értékpapírszámlára az alábbi okiratok Letéteményes általi kézhezvételét követő első 
Banki Nap végéig: 

(i) az E.ON International jelen Szerződés 23. melléklete szerinti formában kiállított, 
és a 7.2.2 pontnak megfelelően aláírt Felszabadítási Kérelmének egy eredeti 
példánya (az "F..ON International Átalakulás/EszkŐzátruházási 
Felszabadítási Kérelme"), amelyben kéri valamennyi Részvénynek a Zárolt 
Alszámláról történő felszabadítását, és az Értékpapírszámlára történő átvezetését; 
és 
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(ii) (A) a Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényeinek tulajdonosa által a jelen 
Szerződés 24. melléklete szerinti formában kiállított, és a 7.2.2 pontnak 
megfelelően aláírt kérelem egy eredeti példánya, amelyben kéri a Szabályozott 
Üzletági Jogutód Részvényeinek a Zárolt Alszámlára történő átvezetését (a 
"Szabályozott Üzletági Jogutód II. Kérelme"); vagy 

fB) a Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényeinek tulajdonosa álta a jelen 
Szerződés 25. melléklete szerinti formában tett, és a 7.2.2 pontnak megfelelően 
aláírt nyilatkozat egy eredeti példánya, amelyben megerősíti, hogy a Szabályozott 
Üzletági Jogutód Részvényeit egy másik banknál vezetett zárolt 
értékpapírszámlán elhelyezte (a „Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényeire 
vonatkozó Megerősítés"); és 

(iii) (A) csak Átalakulás esetén, az Átalakulás bejegyzését elrendelő cégbírósági 
végzés egy eredeti példánya; 

(B) csak Eszközátruházás esetén, a Szabályozott Üzletági Jogutód jelen 
Szerződés 22. melléklete szerinti formában tett, és a 7.2.2 pontnak megfelelően 
aláírt nyilatkozata, amelyben kijelenti, hogy az Eszközátruházásról szóló 
szerződés hatályba lépett; és 

(iv) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely az E.ON International 
Felszabadítási Kérelmének az MNV ZRT. részére történt átadását igazolja úgy, 
hogy a küldemény tárgyának megjelöléseként az alábbi szöveget tartalmazza: 
"E. ON International Felszabadítási Kérelme a Letéti Szerződés 4.1.2(b) pontja 
alapján"). 

4.2 Csoporton Belüli Átruházás 

4.2.1 Az Elővásárlási Jogot Alapító Szerződés rendelkezései 

Ha az E.ON International valamennyi Részvényt, vagy azok egy részét (a „Kapcsolt 
Vállalkozás Részvényei") átruházza az E.ON AG valamely Kapcsolt Vállalkozására (a 
„Kedvezményezett Kapcsolt Vállalkozás"; a „Csoporton Belüli Átruházás"), az 
Elővásárlási Jog a Kapcsolt Vállalkozás Részvényei, és az E.ON International 
tulajdonában maradó Részvények (a „Fennmaradó Részvények") tekintetében 
hatályban marad. 

4.2.2 A Letéteményes kötelezettségei Csoporton Belüli Átruházás esetén 

Csoporton Belüli Átruházás esetén a Letéteményes (i) a Fennmaradó Részvényeket (ha 
van ilyen) a Zárolt Alszámlán tartja, és (ii) a Kapcsolt Vállalkozás Részvényeit a Zárolt 
Alszámláról felszabadítja, átvezeti azErtékpapírszámlára, és átutalja a Kedvezményezett 
Kapcsolt Vállalkozás Letéteményesnél vagy más banknál vezetett értékpapírszámlájára a 
Kapcsolt Vállalkozás Részvényeire vonatkozó zárolás tényére történő utalással az alábbi 
okiratok Letéteményes általi kézhezvételét követő első Banki Nap végéig: 

(i) az E.ON International jelen Szerződés 26. melléklete szerinti formában kiállított, 
és a 7.2.2 pontnak megfelelően aláírt, Csoporton Belüli Átruházásra vonatkozó 
kérelmének egy eredeti példánya (az "E.ON International Csoporton Belüli 
Átruházásra vonatkozó Felszabadítási Kérelme"); és 

01 
22 

JA 

�����
atlatszo.hu
2014.08.12.
22. oldal



(ü) (A) ha a Kedvezményezett Kapcsolt Vállalkozás értékpapírszámláját a 
Letéteményes vezeti: a Kedvezményezett Kapcsolt Vállalkozás által a jelen 
Szerződés 27. melléklete szerinti formában kiállított, a Kapcsolt Vállalkozás 
Részvényeinek zárolására vonatkozó, és a 7.2.2 pontnak megfelelően aláírt 
kérelem egy eredeti példánya (a "Kedvezményezett Kapcsolt Vállalkozás 
Zárolási Kérelme"); vagy 

(B) ha a Kedvezményezett Kapcsolt Vállalkozás értékpapírszámláját nem a 
Letéteményes, hanem valamely más bank vezeti: a Kedvezményezett Kapcsolt 
Vállalkozás által a jelen Szerződés 27. melléklete szerinti formában kiállított, a 
Kapcsolt Vállalkozás Részvényeinek zárolására vonatkozó, a 7.2.2 pontnak 
megfelelően aláírt, és az említett másik bank által érkeztetett kérelem egy eredeti 
példánya; és 

(üi) egy eredeti példánya valamely nemzetközi hírnevű futárszolgálat (DHL, FEDEX 
vagy USP) által kiállított azon dokumentumnak, amely az E.ON International 
Csoporton Belüli Átruházásra vonatkozó Felszabadítási Kérelmének az MNV 
ZRT. részére történt átadását igazolja úgy, hogy a küldemény tárgyának 
megjelöléseként az alábbi szöveget tartalmazza: "E. ON International Csoporton 
Belüli Átruházásra vonatkozó Felszabadítási Kérelme a Letéti Szerződés 4.2.2 
pontja alapján"). 

5. KÖZÖS FELSZABADÍTÁSI KÉRELEM 

A Letéteményes köteles a Részvényeket vagy azok egy részét a Zárolt Alszámláról 
felszabadítani, és az Értékpapírszámlára átvezetni azt a napot követő első Banki Nap 
végéig, amikor az E.ON International és az MNV ZRT. (vagy a hatályos jogszabályok 
mindenkori rendelkezései szerint képviseletre jogosult más szervezet) által képviselt 
Magyar Köztársaság által a jelen Szerződés 28. melléklete (a „Közös Felszabadítási 
Kérelem") szerinti formában kibocsátott, és a 7.2.2 pontnak megfelelően aláírt közös 
nyilatkozat egy eredeti példányát átvette. 

6. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA 

6.1 A jelen Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt valamennyi Fél aláírta (az 
"Aláírás Napja"). 

6.2 A jelen Szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a Zárolt Alszámláról valamennyi 
Részvény a Szerződés rendelkezései szerint felszabadításra kerül, de legkésőbb 2016. 
április l-jén (attól függően, hogy melyik időpont következik be először). A második 
esetben a Letéteményes 2016. április 1 -jén köteles a Részvényeket a Zárolt Alszámláról 
felszabadítani, és az Értékpapírszámlára átvezetni. 

6.3 Ha a 8. pont szerint díjfizetésre köteles Fél három teljesítetlen számlát halmoz fel, és a 
másik Fél a kifizetetlen számlákat a 8. pont szerint nem egyenlíti ki a vonatkozó számlák 
teljesítésének elmaradására vonatkozó értesítéstől számított 30 napon belül, a 
Letéteményes 30 naptári napos felmondási idővel felmondhatja a jelen Szerződést Ebben 
az esetben a Letéteményes a felmondási idő utolsó napját követő első Banki Nap végéig 
köteles a Részvényeket a Zárolt Alszámláról felszabadítani, és átvezetni az 
Értékpapírszámlára. 
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7. A LETÉTEMÉNYES KÖTELEZETTSÉGEI 

7.1 Általános rendelkezések 

7.1.1 A Letéteményes köteles a Részvényeket más értékpapíroktól elkülönítve kezelni. A 
Letéteményes letétben tartja, és őrzi a Részvényeket. A Letéteményes kizárólag a jelen 
Szerződés rendelkezéseivel szigorúan összhangban jogosult a Részvényeket kezeim, és 
azokkal rendelkezni. 

7.1.2 A Letéteményes nem végezhet olyan tevékenységet, illetve nem követhet el olyan 
mulasztást, ami a rá vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, vagy a rá vonatkozó 
gondossági vagy titoktartási kötelezettségek megszegését jelentené. Ha a Letéteményes 
ezen rendelkezésekre tekintettel bizonytalan a jelen Szerződésben foglalt bármely 
kötelezettségével összefüggésben, akkor a 7.3.4 pont szerint köteles eljárni. 

7.1.3 Ha bámely Részvény (i) felosztásra vagy összevonásra kerül, (ii) bevonásra vagy ismételt 
kibocsátásra kerül, vagy (iii) névértéke bármi módon megváltozik, akkor az ezen 
események bekövetkezése folytán létrejövő értékpapírokat a jelen Szerződés 
alkalmazásában a Részvényekkel azonosnak kell tekinteni. 

7.2 Aláírásra Jogosultak 

7.2.1 A Letéteményes a kötelezettségeit a jelen Szerződésben kifejezetten meghatározott 
rendelkezések szerint köteles teljesíteni, feltéve, hogy (i) a Felek ezen kötelezettségek 
teljesítésére irányuló kérelmeiket a jelen Szerződésben meghatározott okiratok 
formájában terjesztik elő, és (ii) ha ezen okiratokat Aláírásra Jogosultak írták alá. 

7.2.2 A 7.2.1 pont rendelkezéseinek alkalmazásában valamely okirat "Aláírásra Jogosult" 
által történt aláírását vélelmezni kell (i) egy Magyarországon aláírt okirat esetében akkor, 
ha a kérdéses okiraton szereplő aláírást magyar közjegyző hitelesítette; és (ii) 
Magyarországon kívül aláírt okiratok esetében pedig akkor, ha a kérdéses okiratot 
Apostílle-lal látták el. 

7.2.3 Amennyiben jelen Szerződés másként nem rendelkezik, a Letéteményes bármely okiratot 
abból a szempontból, hogy az a 7.2.2 pont szerint Aláírásra Jogosult által került-e 
aláírásra, csak akkor köteles és jogosult ellenőrizni, ha ezt a kötelezettséget a jelen 
Szerződés a 7.2.2 pontra történő utalással kifejezetten előírta. Azon okiratok esetében, 
amelyekre vonatkozóan a jelen Szerződés ilyen kötelezettséget a 7.2.2 pontra történt 
kifejezett hivatkozással nem tartalmaz, a Letéteményes nem vizsgálhatja azt, hogy az 
adott okiratot Aláírásra Jogosult írta-e alá. 

7.2.4 Amennyiben jelen Szerződés másként nem rendelkezik, a Letéteményes a hozzá az MNV 
ZRT. és/vagy az E.ON International vagy bármely harmadik személy állal a jelen 
Szerződés szerint benyújtott bármely okirat tekintetében (függetlenül attól, hogy ezen 
okiratok Aláírásra Jogosult általi aláírását a 7.2.3 pont szerint vizsgálni kell-e vagy sem) 
nem jogosult, és nem is köteles az adott okirat tartalmának hátterét vizsgáim, és nem is 
visel semminemű felelősséget az említett okiratok tartalmáért. 

7.3 A Letéteményes felelőssége 

7.3.1 A Letéteményes semmilyen módon nem felel a jelen Szerződést aláíró Felek 
vonatkozásában azért, hogy ezen Felek a jelen Szerződés vagy az abban meghatározott 
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vagy hivatkozott bármely okirat aláírása vagy teljesítése tekintetében megfelelő 
hatáskörrel vagy felhatalmazással rendelkeznek-e. 

7.3.2 A jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettség teljesítésével összefüggésben 
a Letéteményes egyik Féllel szemben sem felel ezek káraiért, igényeiért, felelősségeiért, 
veszteségeiért, vagy költségeiért (együttesen: a "Károk"), kivéve azt az esetet, ha ezen 
Károk a Letéteményesnek felróható bármely bűncselekmény, a Letéteményes 
gondatlansága, vagy szándékosan jogellenes magatartásával okozati összefüggésben 
következnek be. 

7.3.3 A Letéteményes nem felel semmiféle olyan magatartásért, amelyet egy Aláírásra Jogosult 
által aláírt okirat alapján tesz meg, vagy mulaszt el. A Letéteményes nem felel a rajta 
kívül álló bármely harmadik személy által elkövetett okirat-hamisításért vagy csalásért 
(kivéve, ha az érintett oMrat-hamisítás vagy csalás nyilvánvalóan egyértelmű), és nem 
köteles bármely képviseletre jogosult szervezet képviseleti jogának kereteit sem vizsgálni 
kivéve a csalás, az okirat-hamisítás, a szándékos jogellenes magatartás vagy a 
gondatlanság azon eseteit, amelyek a Letéteményesnek róhatók fel. Ha a Letéteményes 
ezen rendelkezésekre tekintettel bizonytalan a jelen Szerződésben foglalt bármely 
kötelezettségével összefüggésben, akkor a 7.3,4 pont szerint köteles eljárni. 

7.3.4 Ha a Letéteményes a jelen Szerződésben foglalt bármely kötelezettségével 
összefüggésben bizonytalan, az MNV ZRT.-t és az E.ON International-t köteles a 
kérdéses kötelezettségre vonatkozó álláspontjáról írásban tájékoztatni (az "Értelmezési 
Értesítés"). Ha a Letéteményest az MNV ZRT. és az E.ON International az Értelmezési 
Értesítés MNV ZRT. és E.ON International általi kézhezvételétől számított 5 Banki 
Napon belül (a "Közös Utasítás Határideje") írásban egy a jelen Szerződés 7.2.2 
ponjtjának megfelelően aláírt okiratban eltérően nem utasítja, a Letéteményes jogosult és 
köteles a saját értelmezése szerint eljárni. Ilyen esetekben a jelen Szerződésben a 
Letéteményessel szemben meghatározott határidőket a Közös Utasítás Határidejének 
utolsó napját követő első Banki Napon kell megkezdettnek tekinteni. 

8. A LETÉTI ÉS ŐRZÉSI DÍJ 

A Letéteményes jelen Szerződés 29. melléklete szerinti díjtáblázatban meghatározott 
letéti díjra és őrzési díjra jogosult (a „Letéti Díj"). A Letéti Díjat a Felek egymás közötti 
egyenlő arányban (50-50%) kötelesek megfizetni. Ha az E.ON International a Letéti Díj 
rá eső részét az esedékességi határidőn belül nem fizeti meg, a Letéteményes köteles 
erről az MNV ZRT.-t a fizetési határidő lejártától számított 8 napon belül értesíteni, 
amely a Letéti Díj E.ON International által kifizetni elmulasztott részét jogosult kifizetni. 
Ha az Elővásárlási Joggal terhelt valamennyi Részvény, vagy azok bármely része ajelen 
Szerződés szerint harmadik személy részére átruházásra kerül, ez a harmadik személy 
lesz köteles az őrzési díj részére átruházott részvényekre vonatkozó részét megfizetni a 
zárolt értékpapír-alszámíájára történt átvezetés napjától kezdődően. 

9. IRÁNYADÓ JOG, ÉS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁS 

9.1 A jelen Szerződésre, annak értelmezésére és végrehajtására a magyar jog szabályai 
irányadóak, kivéve annak nemzetközi magánjogi rendelkezéseit. 

9.2 A jelen Szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben keletkező minden vitát 
kizárólagosan a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara ("ICC") Választottbírósági 
Szabályzatának (az "ICC Választottbírósági Szabályzat") megfelelően kell véglegesen 
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rendezni. A választottbírósági tanács három választottbíróból áll, akiket az ICC 
Választottbírósági Szabályzat rendelkezései szerint kell kiválasztani oly módon, hogy 
egy választottbírót a felperes, egyet az alperes jelöl, a választottbírósági tanács elnökét 
pedig az így jelölt választottbírók választják ki. 

9.3 Ha a választottbírósági tanács a választottbírósági keresetlevél ICC-hez történt 
benyújtásától számított 90 napon, vagy a Felek által írásbeli megegyezéssel megállapított 
más időtartamon belül nem alakul meg, a ki nem jelölt választottbíró(ka)t az ICC Bíróság 
jelöli ki. 

9.4 A választottbírósági tanács elnöke nem lehet sem a Magyar Köztársaság, sem a Német 
Szövetségi Köztársaság, sem az Olasz Köztársaság állampolgára, vagy állandó lakosa. Az 
eljárás nyelve az angol, az eljárás helye Budapest (Magyarország). 

9.5 A választottbírósági tanács a "Rules on the Taking of Evidence in International 
Commercial Arbitration of the International Bar Association" elnevezésű szabályzatot 
alkalmazza. 

9.6 A Köztársaság és az MNV ZRT. ajelen Szerződés aláírásával a vonatkozásában fennálló 
joghatóság szempontjából, valamint ajelen Szerződés alapján létrejövő választottbírósági 
tanács által meghozandó ítélet végrehajtása tekintetében a tulajdonjogát illetően lemond a 
szuverén immunitás alapján őt megillető minden jogáról. 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

10.1 A Szerződés telj essége 

Ajelen Szerződés képezi az itt meghatározott tárgy vonatkozásában a Felek közötti teljes 
megállapodást, és a Felek valamennyi korábbi megállapodásának helyébe lép. 

10.2 Részleges érvénytelenség 

Amennyiben ajelen Szerződés bármely szakasza, alszakasza vagy alrésze vagy bármely 
más rendelkezése jogszerűtlen, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az 
adott szakaszt, alszakaszt, alrészt vagy rendelkezést ajelen Szerződésből tőrölni kell, és 
az, azon részében, amelyben jogszerűtlen, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, 
hatálytalanná válik. A fentiek nem érintik vagy gyengítik ajelen Szerződés fennmaradó 
rendelkezéseit, amely rendelkezéseket: (a) a jelen Szerződés jogszerűtlen, érvénytelen 
vagy végrehajthatatlan szakaszától, alszakaszától vagy más alrészétől illetve más ilyen 
rendelkezésétől el kell választani; és amelyek (b) egyébként változatlanul hatályban 
maradnak. A fentiek előfordulása esetén bármely Fél értesítheti a többi Felet, hogy a 
jogszerűtlen, érvénytelen vagy végrehajthatatlan szakasz, alszakasz vagy más alrész 
illetve más ilyen rendelkezés a jelen Szerződés szerinti jogait sérti. Ebben az esetben 
valamennyi Fél köteles az értesítéstől számított hat hónap elteltéig jóhiszemű 
tárgyalásokat folytatni ajelen Szerződés esetleges módosításával kapcsolatban, hogy a 
módosítás a lehető legteljesebben tükrözze ajelen Szerződés tartalmát, a Feleknek ajelen 
Szerződés aláírásakor fennálló szándékát, és a kérdéses körülmények természetét. 
Valamennyi Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni, hogy a szükséges módosítások 
tárgyában a Felek között kölcsönösen elfogadható megállapodás jöjjön létre. 

10.3 Értesítések 
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Araennyiben jelen Szerződés nem rendelkezik kifejezetten másként, ajelen Szerződés 
szerinti valamennyi értesítést írásban kell megtenni vagy kommunikációt írásban kell 
lefolytatni, az alább megjelölt személyeknek címezve, és nemzetközi hírnevű kézbesítő 
szolgálattal (DHL, FEDEX vagy UPS) kell kézbesíteni. A Felek címei és telefax számai 
az alábbiak: 

(i) A Letéteményes tekintetében: 

Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 
Figyelmébe: Letétkezelési Főosztály vezetője 

(ii) Az MNV ZRT. (Jogosult) tekintetében: 

Cím: H-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 
Figyelmébe: vezérigazgató 

(üi) Az E.ON mternational (Kötelezett) tekintetében: 

Cím: D-45138 Essen, Huttropstrasse 60., Német Szövetségi 
Köztársaság 

Figyelmébe: Igazgatóság elnöke 

(iv) az energiaügyekért felelős miniszter tekintetében: 

Cím: [ az energiaügyekért felelős miniszter címe ] 
Figyelmébe: [ az energiaügyekért felelős miniszter ] 

A Felek más címekre és/vagy címzetteknek is tehetnek értesítéseket, amennyiben arról a 
jelen 10.3. szakasz rendelkezései szerint írásban, előzetesen értesítették a többi Felet. 
Valamennyi értesítés a kézbesítéssel válik hatályossá. 

10.4 Engedményezés és átruházás 

A jelen Szerződésben meghatározott jogokat és kötelezettségeket egyik Fél sem 
engedményezheti vagy ruházhatja át az összes többi Fél előzetes írásbeli jóváhagyása 
nélkül. 

10.5 Érdekbeli jogutódok 

Ajelen Szerződés és annak rendelkezései a Felek és azok jogutódai valamint jóváhagyott 
engedményesei és átruházás esetén annak kedvezményezettjei javát hivatottak 
elősegíteni, és rendelkezései azokra nézve kötelezőek. A jelen Szerződés egyik 
rendelkezése sem kíván a Feleken, jogutódaikon, jóváhagyott engedményeseiken és 
kedvezményezettjeiken kívül más személyeknek semmilyen jogot vagy jogorvoslatot 
biztosítani ajelen Szerződés rendelkezései értelmében vagy azok alapján. 

10.6 Kötelező erő és jogról való lemondás 

Bármely Fél által valamely másik Félnek ajelen Szerződés bármely rendelkezésének 
teljesítése során elkövetett szerződésszegésével kapcsolatban tett jogról való lemondása 
(i) nem szolgálhat úgy és nem jelent jogról való lemondást semmilyen más vagy további 
szerződésszegés tekintetében, legyen szó akár ugyanolyan, akár más jellegű 
szerződésszegésről; és (ii) nem hatályos, kivéve, ha az adott Fél jogszerűen 
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meghatalmazott képviselője álta! szabályszerűen aláírt joglemondó nyilatkozat 
formájában teszi meg. Valamely Félnek azon mulasztása, hogy a jelen Szerződés 
feltételeinek és rendelkezéseinek teljesítését bármely esetben követelje, vagy az egyik Fél 
által a másik Félnek biztosított idő vagy engedmény nem jelent jogról való lemondást az 
adott szerződésszegés tekintetében, és nem jelenti valamely változás elfogadását. 

10.7 Módosítások 

A jelen Szerződés csak írásban, a Felek által aláírt okirattal módosítható. 

10.8 Nyelv 

Jelen Szerződést a Felek angol és magyar nyelven kötik. Az angol és a magyar nyelvű 
változat közötti eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. 

10.9 További intézkedések és biztosítékok 

Valamennyi Fél kötelezi magát, hogy aláír és átad minden olyan további okiratot és 
dokumentumot, illetve megtesz minden olyan további cselekményt, amelyek szükségessé 
válnak a jelen Szerződés teljesítéséhez. Bármelyik Fél ésszerűen kérheti, hogy a jelen 
Szerződés rendelkezéseinek végrehajtását és/vagy a jelen Szerződés szándéka és céljai 
megvalósítását tegyék számára lehetővé. 

10.10 Szavatossági nyilatkozatok 

A jelen Szerződés aláírásának napján kezdődő hatállyal egyrészről az MNV ZRT., 
másrészről az E.ON International külön-külön szavatolja a Letéteményesnek, és a 
Letéteményes külön-külön szavatolja az MNV ZRT.-nek és az E.ON International-nek, 
hogy valamennyi alábbiak szerinti nyilatkozat annak valamennyi lényeges összefüggése 
tekintetében igaz és pontos: 

(i) A bejegyzésének helye szerinti jogrendszerben hatályos jogszabályok szerint 
létező gazdasági társaság, amely a jelen Szerződés aláírásához, és az abban 
meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogosultsággal, és 
hatáskörrel rendelkezik, és minden ehhez szükséges társasági jogi intézkedést 
megtett. 

(ii) Sem a jelen Szerződés megkötése, sem az abban foglalt jogügyletek teljesítése: 

nem jelenti az alapításáról szóló okiratok rendelkezéseinek megszegését; 
nem jelenti egyetlen rá vonatkozó hatályú jogszabály vagy rendelkezés 
megszegését sem; 
nem vezet valamely rá vonatkozó kötelezettséget megállapító bírósági 
vagy hatósági határozat vagy ítélet megszegéséhez; és 
nem jelenti semmilyen rá vonatkozó kötelezettséget megállapító más 
intézkedés megszegését. 

(iü) A jelen Szerződés rá nézve érvényes és kötelező hatályú rendelkezéseket 
tartalmaz. 

10.11 Költségek 
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Valamennyi Fél köteles viselni saját, a jelen Szerződés tárgyalásával és aláírásával 
kapcsolatban felmerült költségeit és kiadásait, ideértve ajogi és egyéb tanácsadói díjakat. 

Dátum: 2010.-februári. 

MNV ZRT. 

Aláírás: 
Név: Kamarás Miklós 
Beosztás: vezérigazgató 

Dátum: 2010. február 8. 

M N V 
MftOVAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ aim 

VEZÉRIGAZGATÓ 

E.ON RUHRGAS INTERNATIONAL GMBH 

Aláírás: 
Név: Dr. Eric Deptüet x 

Beosztás: meghatalmazás alapján 

Dátum: 3010. febiuár 8. ¿©10 . Uukva ' u f c í -

UNICREDJT BANK HUNGARY ZRT. 

Aláírás: C^lflgVJLl Aláírás: 
Név: Romhányi JuliaJtarfeara Név: Mészáros Lívia 
Beosztás: Letétkezelési Főosztály vezetője Beosztás: Ügyfélkapcsolati menedzser 

UnjCredlt Bank Hungary Zrt 
49. 
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1. SZ. MELLÉKLET 
AZ E.ON INTERNATIONAL FELSZABADÍTÁSI KÉRELMÉNEK MINTÁJA 

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 
B u d a p e s t 
Szabadság tér 5-6. 
1054 

[ hely ]> [ dátum ] 

Tárev: E.ON Ruhrgas International GmbH - Magyar Köztársaság / Letéti Szerződés / E.ON 
International Felszabadítás! Kérelme 

Tisztelt Cím! 

Alulírott E.ON Ruhrgas International GmbH, ezúton hivatkozunk a köztünk, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt által képviselt Magyar Köztársaság és Önök között Budapesten 2010. február 
8. napján létrejött Letéti Szerződésre (a "Letéti Szerződés"). A jelen levélben nagy 
kezdőbetűvel használt kifejezéseket a Letéti Szerződésben meghatározott tartalommal kell 
értelmezni. 

A Letéti Szerződés [ * ] pontja alapján ezúton 

k é r j ü k , 

hogy a Zárolt Alszámlán tartott [ valamennyi Részvényt ]f[a Részvényekből [*] darabot ] 
szíveskedjék felszabadítani, és az Értékpapírszámlára átvezetni a Letéti Szerződés [ *} pontjában 
meghatározott okiratok kézhezvételét követő első Banki Nap végéig. 

Tisztelettel: 

E.ON Ruhrgas International GmbH 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 
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2. SZ. MELLÉKLET 
A HÁTRÁNYOS VÁLTOZÁSRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS MINTÁJA 

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. 
B u d a p e s t 
Pozsonyi út 56. 
1133 

ENERGIAÜGYEKÉRT FELELŐS MINISZTER 
[ cím ) 

[ hely ] , [ dátum ] 
Tárgy: Hátrányos Változásról Szóló Értesítés 

Tisztelt Címzett! 

Alulírott E.ON Ruhrgas International GmbH, ezúton hivatkozunk a köztünk, az E.ON AG, az 
E.ON Földgáz Trade Zrt (az "E.ON Trade"), a Magyar Köztársaság és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. között Budapesten 2010. február 8. napján létrejött Szerződés Elővásárlási 
Jog Alapításáról elnevezésű szerződésre (a "Szerződés")- A jelen levélben nagy kezdőbetűvel 
használt kifejezéseket a Szerződésben meghatározott tartalommal kell értelmezni. 

A Szerződés [ 10.4 ] szakasza szerint ezúton 

arról, hogy álláspontunk szerint az alábbi körülményekre tekintettel [ Forgalomcsökkenés ] 
és/vagy [ Ekvivalencia Megszűnése ] következett be. 

[ a Forgalomcsökkenés és/vagy az Ekvivalencia Megszűnésének rövid leírása ] 

A Szerződés [ 10.4 ] szakasza szerint csatoljuk a következő dokumentumokat [dokumentumoka 
Forgalomcsökkenés és/vagy az Ekvivalencia Megszűnésének igazolására]. 

Kérjük jelezzék, amennyiben további dokumentumokra vagy információkra van szükségük a 
Hátrányos Változásról Szóló Értesítésben foglaltak igazolására. 

Tisztelettel: 

t á j é k o z t a t j u k ö n ö k e t , 

E.ON Ruhrgas International GmbH 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 

E.ON Földgáz Trade Zrt. 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 
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3. SZ. MELLÉKLET 
AZ MNV ZRT. HÁTRÁNYOS VÁLTOZÁST ELFOGADÓ 

JOGNYILATKOZATÁNAK MINTÁJA 

E.ON RUHRGAS INTERNATIONAL G M B H 
Essen 
Huttropstrasse 60, 
D-45138 
Német Szövetségi Köztársaság 

[hely],[dátum] 

Tárgy: Az MNV ZRT. Hátrányos Változást Elfogadó Jognyilatkozata 

Tisztelt Címzett! 

Alulírott a Magyar Köztársaság nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT., ezúton 
hivatkozunk a köztünk, az E.ON AG, az E.ON Ruhrgas International GmbH, és az E.ON 
Földgáz Trade Zrt. (az "E.ON Trade") között Budapesten 2010. február 8. napján létrejött 
Szerződés Elővásárlási Jog Alapításáról elnevezésű szerződésre (a "Szerződés")- A jelen 
levélben nagy kezdőbetűvel használt kifejezéseket a Szerződésben meghatározott tartalommal 
kell értelmezni. 

A Szerződés [ 10.5 ] szakasza szerint, és az ott meghatározott határidőn belül az MNV ZRT. [a 
megfelelő szervezeti egység által meghozott határozat száma ] alapján 

k i j e l e n t j ü k , 

hogy a Magyar Köztársaság elismeri, hogy az [ év, hónap ][*]• napján kelt, és részünkre [ év, 
hónap ] [ * ] napján átadott Hátrányos Változásról Szóló Értesítésben meghatározott 
körülmények bekövetkeztek. 

Következésképpen a Szerződés [ 10.6 ] szakasza alapján megerősítjük, hogy a Szerződéssel 
alapított Elővásárlási Jog a jelen nyilatkozat önök részére történő átadásának napján megszűnik. 

Tisztelettel: 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
képviseletében: 
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4. SZ, MELLÉKLET 
AZ MNV ZRT. HÁTRÁNYOS VÁLTOZÁST VITATÓ JOGNYILATKOZATÁNAK 

MINTÁJA 

E.ON RUHRGAS INTERNATIONAL GMBH 
Essen 
Huttropstrasse 60. 
D-45138 
Német Szövetségi Köztársaság 

[hely], [dátum] 

Tárgy: Az MNV ZRT. Hátrányos Változást Vitató Jognyilatkozata 

Tisztelt Címzett! 
Alulírott a Magyar Köztársaság nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., ezúton 
hivatkozunk a köztünk, az E.ON AG, az E.ON Ruhrgas International GmbH és az E.ON Földgáz 
Trade Zrt. (az "E.ON Trade") között Budapesten 2010. február 8. napján létrejött Szerződés 
Elővásárlási Jog Alapításáról elnevezésű szerződésre (a "Szerződés"). A jelen levélben nagy 
kezdőbetűvel használt kifejezéseket a Szerződésben meghatározott tartalommal kell értelmezni. 

A Szerződés [ 10.5 ] szakasza szerint, és az ott meghatározott határidőn belül az MNV ZRT. [ a 
megfelelő szervezeti egység által meghozott határozat száma ] alapján 

k i j e l e n t j ü k , 

hogy a Magyar Köztársaság nem ismeri el azt, hogy az [ év, hónap ] [ * ] . napján kelt, és 
részünkre [ év, hónap ] [ * ] napján átadott Hátrányos Változásról Szóló Értesítésben 
meghatározott körülmények bekövetkeztek. 

Tisztelettel: 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 
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5. SZ. MELLÉKLET 
A MÁSODIK EMLÉKEZTETŐ ÉRTESÍTÉS MINTÁJA 

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. 
B u d a p e s t 
Pozsonyi út 56. 
1133 

ENERGIAÜGYEKÉRT FELELŐS MINISZTER 
[Cím] 

[ hely ] , [ dátum ] 

Tárey: Második Emlékeztető Értesítés 

Tisztelt Címzettek! 
Alulírott E.ON Ruhrgas International GmbH, ezúton hivatkozunk a köztünk, az E.ON AG, az 
E.ON Földgáz Trade Zrt. (az "E.ON Trade"), a Magyar Köztársaság és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. között Budapesten 2010. február 8. napján létrejött Szeiződés Elővásárlási 
Jog Alapításáról elnevezésű szerződésre (a "Szerződés"). A jelen levélben nagy kezdőbetűvel 
használt kifejezéseket a Szerződésben meghatározott tartalommal kell értelmezni. 

A Szerződés [ 10.5 ] szakasza szerint ezúton 

e m l é k e z t e t j ü k Ö n ö k e t , 

arra, hogy a Hátrányos Változással Kapcsolatos Nyilatkozattétel Határideje, vagyis az Önöknek [ 
év, hónap nap ] dátummal kézbesített Hátrányos Változásról Szóló Értesítés kézhezvételétől 
számított 60 nap [ év, hónap ][*] napján lejár. 

Tisztelettel: 

E.ON Ruhrgas International GmbH 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 
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6 SZ MELLÉKLET 
A KÖNYVVIZSGÁLÓ HÁTRÁNYOS VÁLTOZÁST IGAZOLÓ 

NYILATKOZATÁNAK MINTÁJA 

E.ON RUHRGAS INTERNATIONAL G M B H 
Essen 
Huttropstrasse 60. 
D-45138 
Német Szövetségi Köztársaság 

[hely], [dátum] 

Tárgy: A Könyvvizsgáló Hátrányos Változást Igazoló Nyilatkozata 

Tisztelt Címzett! 
Felkérést kaptunk az E.ON Ruhrgas International GmbH-tóI (az "E.ON International") egy 
Elővásárlási Jogot alapító szerződés alapján (amely a Magyar Köztársaság, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. által képviselt Magyar Köztársaság, az E.ON AG, az E.ON Ruhrgas 
International AG, és az E.ON Földgaz Trade Zrt. (az "E.ON Trade") között Budapesten 2010. 
február 8. napján jött létre) (a "Szerződés") annak megállapítására, hogy az E.ON International 
által kibocsátott Hátrányos Változásról Szóló Értesítésben meghatározott [ Forgalomcsökkenés 
és/vagy Ekvivalencia Megszűnése ] bekövetkezett-e vagy sem. 

A Hátrányos Változásról Szóló Értesítés, az E.ON International által a Hátrányos Változásról 
Szóló Értesítésben foglaltak ellenőrzése érdekében az MN V ZRT. részére átadott dokumentumok 
és az MNV ZRT. Hátrányos Változást Vitató Jognyilatkozata megvizsgálása után [ év, hónap ] [ 
* ] napján kibocsótottuk a Könyvszakértői Véleményt. 

A jelen okirat aláírásával ezúton megerősítjük a Könyvszakértői Véleményben meghatározott 
azon álláspontunkat, amely szerint A VÁLTOZAT a Forgalomcsökkenés B VÁLTOZAT az 
Ekvivalencia Megszűnése C VÁLTOZAT a Forgalomcsökkenés és az Ekvivalencia Megszűnése 
[ év, hónap ][*] napján bekövetkezett. 

Tisztelettel: 

[ Könyvvizsgáló ] 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 

[ közjegyző által hitelesített aláírás ] 

Melléklet: 
Könyvszakértői Vélemény 
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7. SZ. MELLÉKLET 
A HÁTRÁNYOS VÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS NYILATKOZATTÉTEL 

HATÁRIDEJE LEJÁRTÁNAK MEGERŐSÍTÉSE 

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 
B u d a p e s t 
Szabadság tér 5-6. 
1054 

[hely], [dátum] 

Tárgy: E.ON Ruhrgas International GmbH - Magyar Köztársaság / Letéti Szerződés / A 
Hátrányos Változással Kapcsolatos Nyilatkozattétel Határideje Lajártának Megerősítése 
(3,3.3 pont) 

Tisztelt Cím! 

Alulírott E.ON Ruhrgas International GmbH ezúton hivatkozunk a köztünk, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. által képviselt Magyar Köztársaság és Önök között Budapesten 2010. február 
8. napján létrejött Letéti Szerződés (a "Letéti Szerződés") 3.3.3 pontjára. A jelen levélben nagy 
kezdőbetűvel használt kifejezéseket a Letéti Szerződésben meghatározott tartalommal kell 
értelmezni. 

A Letéti Szerződés [ 3.3.1 ] pontja alapján egy Hátrányos Változásról Szóló Értesítést 
bocsátottunk ki az MNV ZRT. és az energiaügyekért felelős miniszter részére, amely ezen 
értesítést [ év, hónap ][* ] napján vette át. Erre tekintettel a Letéti Szerződés 3.3.1 pontja 
szerinti Hátrányos Változással Kapcsolatos Nyilatkozattétel Határideje [ év, hónap ][*] napján 
kezdődött meg, és [ év, hónap ][* ] napján jár le (a "Hátrányos Változással Kapcsolatos 
Nyilatkozattétel Határideje"). 

A fentiekre tekintettel a Letéti Szerződés 3.3.3 pontja alapján ezúton 

k i j e l en t j fi k 

hogy a Hátrányos Változással Kapcsolatos Nyilatkozattétel Halárideje [ év, hónap ][*] napján 
lejárt anélkül, hogy az MNV ZRT. ezen határidőn belül az MNV ZRT. Hátrányos Változást 
Elfogadó Jognyilatkozatot, vagy az MNV ZRT. Hátrányos Változást Vitató Jognyilatkozatot tett 
volna. 

Tisztelettel: 

E.ON Ruhrgas International GmbH 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 
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8. SZ. MELLÉKLET 
A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÍSÉRŐLEVÉL MINTÁJA 

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. 
B u d a p e s t 
Pozsonyi út 56. 

1133 

[ Ae/v], [dátum ] 

Tárgy: A Könyvvizsgáló Hátrányos Változást Igazoló Nyilatkozatának megküldése 

Tisztelt Címzett! 
Alulírott E.ON Ruhrgas International GmbH ezúton hivatkozunk a köztünk, az E . O N AG, az 
E.ON Földgáz Trade Zrt. (az "E.ON Trade"), a Magyar Köztársaság és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. között Budapesten 2010. február 8. napján létrejött Szerződés Elővásárlási 
Jog Alapításáról elnevezésű szerződésre (a "Szerződés"). A jelen levélben nagy kezdőbetűvel 
használt kifejezéseket a Szerződésben meghatározott tartalommal kell értelmezni. 

A Szerződés [ 10.8 ] szakasza szerint ezúton 

á t a d j u k Ö n ö k n e k , 

a Könyvvizsgáló [ év hónap ][* ] napján kelt, és általunk [ év, hónap ) [ * ] napján átvett 
Hátrányos Változást Igazoló Nyilatkozatát és a [ év, hónap ][*] napján kelt Könyvszakértői 
Véleményt. 

Tisztelettel: 

E.ON Ruhrgas International GmbH 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 
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9. SZ. MELLÉKLET 
AZ E.ON INTERNATIONAL FELSZABADÍTÁSI KÉRELME A 

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG JÓVÁHAGYÓ ÍTÉLETÉVEL KAPCSOLATBAN 

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 
B u d a p e s t 
Szabadság tér 5-6. 
1054 

[hely], [ idő] 

Re.: E.ON Ruhrgas International GmbH - Magyar Köztársaság / Letéti Szerződés / az E.ON 
International Felszabadítási Kérelme a Választottbíróság Jóváhagyó ítéletével 
kapcsolatban (3.3.6 pont) 

Tisztelt Cím! 

Alulírott E.ON Ruhrgas International GmbH, ezúton hivatkozunk a köztünk, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. által képviselt Magyar Köztársaság és Önök kőzött Budapesten 2010. február 
8. napján létrejött Letéti Szerződésre (a "Letéti Szerződés"). A jelen levélben nagy 
kezdőbetűvel használt kifejezéseket a Letéti Szerződésben meghatározott tartalommal kell 
értelmezni. 

A Letéti Szerződés 3.3.6 pontjaalapján ezúton 

t á j é k o z t a t j u k Ö n ö k e t 

arról, hogy a [ év, hónap ][*] napján a [ választottbíróság elnevezése ][*] szám alatt ítéletet 
hozott, amely a Letéti Szerződés 3.3.6 pontja szerint Választottbíróság Jóváhagyó ítéletének 
minősül. 

A fentiekre tekintettel ezúton 

k é r j ü k , 

hogy a Zárolt Alszámlán tartott valamennyi Részvényt szíveskedjék felszabadítani, és az 
Értékpapírszámlára átvezetni a Letéti Szerződés 3.3.6 pontjában meghatározott okiratok 
kézhezvételét követő első Banki Nap végéig. 

Tisztelettel: 

E.ON Ruhrgas International GmbH 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 
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10. SZ, MELLÉKLET 
AZ ELŐVÁSÁRLÁSI ÉRTESÍTÉS MINTÁJA 

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. 
B u d a p e s t 
Pozsonyi át 56. 
1133 

[hely], [dátum] 

Tárgy: Elővásárlási Értesítés 

Tiszteit Címzett! 
Alulírott E.ON Ruhrgas International GmbH, ezúton hivatkozunk a köztünk, az E.ON AG, az 
E.ON Földgáz Trade Zrt. (az "E.ON Trade"), a Magyar Köztársaság és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. kőzött Budapesten 2010. február 8. napján létrejött Szerződés Elővásárlási 
Jog Alapításáról elnevezésű szerződésre (a "Szerződés"). A jelen levélben nagy kezdőbetűvel 
használt kifejezéseket a Szerződésben meghatározott tartalommal kell értelmezni. 

A Szerződés [ 7.1 ] szakasza alapján 

b e j e l e n t j ü k , 

hogy az A VÁLTOZAT [ ajánlatot szándékozunk tenni a Részvények tekintetében ] a [ a 
Harmadik Személy Vevő neve ] részére B VÁLTOZAT [ ajánlatot kaptunk a Részvények 
tekintetében ] a [ harmadik személy neve ]-től, amelyet hajlandóak lennénk elfogadni. 

A Szerződés [ 7.1 ] szakasza alapján a Harmadik Fél Vételi Feltételeiről az alábbiak szerint 
tájékoztatjuk Önöket: 

Harmadik Fél Vételi Feltételei 
A Harmadik Személy Vevő neve [ * ] 
Az Aj ánlat Tárgyát Képező Részvények száma [ * ] 
Az Ajánlat Tárgyát Képező Részvények [ * ] 
vételára 
Egyéb lényeges feltételek [ * ] 

[ * ] 

Tisztelettel: 

E.ON Ruhrgas International GmbH 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 
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11. SZ. MELLÉKLET 
AZ ELŐVÁSÁRLÁSI NYILATKOZAT MINTÁJA 

E.ON RUHRGAS INTERNATIONAL G M B H 
Essen 
Huttropstrasse 60. 
D-45138 
Német Szöveteégi Köztársaság 

[ hely ] , [ dátum ] 

Tárgy: Elővásárlási Nyilatkozat 

Tisztelt Címzett! 
Alulírott a Magyar Köztársaság nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., ezúton 
hivatkozunk a köztünk, az E.ON AG, az E.ON Ruhrgas International GmbH és az E.ON Földgáz 
Trade Zrt. (az "E.ON Trade") között Budapesten 2010. február 8. napján létrejött Szerződés 
Elővásárlási Jog Alapításáról elnevezésű szerződésre (a "Szerződés"). A jelen levélben nagy 
kezdőbetűvel használt kifejezéseket a Szerződésben meghatározott tartalommal kell értelmezni. 

A Szerződés [7.3] szakasza szerint, az ott meghatározott Elővásárlási Határidőn belül, amely az 
Elővásárlási Értesítés általunk történt kézhezvételét, vagyis [ az Elővásárlási Értesítés MNVZRT. 
általi kézhezvételének pontos napja ] követő 60 napon belül, vagyis [ az Elővásárlási Határidő 
lejártának napja ] jár le, ezúton az MNV ZRT. [ a megfelelő szervezeti egység által meghozott 
határozat száma ] alapján 

a k k é n t n y i l a t k o z u n k , 

hogy a Magyar Köztársaság a Szerződés 4. szakaszában meghatározott Elővásárlási Jogát 
gyakorolni kívánja, és az Ajánlat Tárgyát Képező Részvényeket a [ év, hónap ] [ * ] . napján 
átadott Elővásárlási Értesítésben meghatározott Harmadik Fél Vételi Feltételei szerint meg 
kívánja vásárolni. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a Végleges Adásvételi Szerződés 
aláírásától számított [ * ] napon belül a Vételár összegét kifizetjük. A Végleges Adásvételi 
Szerződés teljesítése a [ * ] jóváhagyásától függ. 

A Szerződés [ 7.3 ] szakasza alapján készek vagyunk az Ajánlat Tárgyát Képező Részvények 
megvásárlásara vonatkozó szerződés végleges szerződéses feltételeivel kapcsolatos tárgyalások 
megkezdésére. 

Tisztelettel: 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 
(a Magyar Köztársaság képviseletében) 
képviseli: 
[ név, tisztség ] 
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12. SZ. MELLÉKLET 
AZ ELŐVÁSÁRLÁSI HATÁRIDŐ LEJÁRTÁT IGAZOLÓ NYILATKOZAT 

MINTÁJA 

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 
B u d a p e s t 
Szabadság tér 5-6. 
1054 

[hely], [dátum] 

Tárgy: E.ON Ruhrgas International GmbH - Magyar Köztársaság / Letéti Szerződés / Az 
Elővásárlási Határidő Lejártát Igazoló Nyilatkozat (3.4.2 pont) 

Tisztelt Cím! 

Alulírott E.ON Ruhrgas International GmbH, ezúton hivatkozunk a köztünk, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. által képviselt Magyar Köztársaság és Önök kőzött Budapesten 2010. február 
8, napján létrejött Letéti Szerződésre (a "Letéti Szerződés"). A jelen levélben nagy 
kezdőbetűvel használt kifejezéseket a Letéti Szerződésben meghatározott tartalommal kell 
értelmezni. 

A Letéti Szerződés [3.4.1 ] pontja alapján egy Elővásárlási Értesítést bocsátottunk kiazMNV 
ZRT. részére, amely ezen jognyilatkozatot [ év, hónap ][*] napján vette át. Erre tekintettel a 
Letéti Szerződés 3.4.1 pontja szerinti Elővásárlási Határidő [ év, hónap ][*] napján kezdődött 
meg, és [ év, hónap ][*] napján jár le (az "Elővásárlási Határidő"). 

A fentiekre tekintettel a Letéti Szerződés 3.4.2 pontja alapján ezúton 

k i j e l e n t j ü k 

hogy az Elővásárlási Határidő [ év, hónap ][*] napján lejárt anélkül, hogy az MNV ZRT. ezen 
határidőn belül Elővásárlási Nyilatkozatot tett volna. 

Tisztelettel: 

E.ON Ruhrgas International GmbH 
képviseletében: 
[név, tisztség] 
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13. SZ. MELLÉKLET 
ELŐVÁSÁRLÁSI HATÁRIDŐ KÍSÉRŐLEVELE 

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. 
B udapes t 
Pozsonyi út 56. 
1133 

[hely], [idő] 

Re.: E.ON Ruhrgas International GmbH - Magyar Köztársaság / Letéti Szerződés / 
Elövásáíási Határidő Kísérőlevele (3.4.2 pont) 

Tisztelt Cím! 

Alulírott, E.ON Ruhrgas International GmbH ezúton hivatkozunk a köztünk, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. által képviselt Magyar Köztársaság és az Unicredit Bank Hungary Zrt. között 
Budapesten 2010. február 8. napján létrejött Letéti Szerződésre (a "Letéti Szerződés"). A jelen 
levélben nagy kezdőbetűvel használt kifejezéseket a Letéti Szerződésben meghatározott 
tartalommal kell értelmezni. 

A Letéti Szerződés 3.4.2 pontja alapján tájékoztatjuk önöket arról, hogy az Önöknek [ év ] [ 
hónap ][*] napján átadott Elővásárlási Határidő Lejártát Igazoló Nyilatkozatot [ év ] [ hónap ] [ 
* ] napján átadtuk a Letéteményesnek. 

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy az MNV ZRT. Vitatásának megtételére 
rendelkezésre álló 3 Banki Napos határidő a jelen kísérőlevél Önök részére történő 
kézbesítésének napján kezdődik. 

Tisztelettel: 

E.ON Ruhrgas International GmbH 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 
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14. SZ. MELLÉKLET 
A HATÁRIDŐ LEJÁRTÁNAK LETÉTEMÉNYES ÁLTALI 

ELFOGADÁSA/ELUTASÍTÁSA 

E.ON RUHRGAS INTERNATIONAL G M B H 
Essen 
Huttorpstrasse 60. 
D-45138 
Német Szövetségi Köztársaság 

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. 
B u d a p e s t 
Pozsonyi út 56. 
1133 

[ helyszín], [ dátum] 

Tárgy; E.ON Ruhrgas International GmbH - Magyar Köztársaság / Letéti Szerződés / Határidő 
Lejárta Letéteményes Általi Elfogadása/Elutasítása (3.4.2 pont) 

Tiszteit Cím! 

Alulírott Unicredit Bank Magyarország Zrt., ezúton hivatkozunk a köztünk, az E.ON Ruhrgas 
International GmbH ("E.ON International") és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által 
képviselt Magyar Köztársaság között Budapesten 2010. február 8, napján létrejött Letéti 
Szerződésre (a "Letéti Szerződés"). A jelen levélben nagy kezdőbetűvel használt kifejezéseket a 
Letéti Szerződésben meghatározott tartalommal kell értelmezni. 

A Letéti Szerződés 3.4.2 pontja alapján az alábbiakról tájékoztatjuk önöket. 

[Év, hónap, nap] napján az E.ON International-töl az Elővásárlási Határidő Lejártát Igazoló 
Nyilatkozatot vettünk át, amely azt állította, hogy az Elővásárlási Határidő [év, hónap, nap] 
napján lejárt. Az Elővásárlási Határidő Lejártát Igazoló Nyilatkozat az MNV ZRT.-nek [év, 
hónap, nap] napján került kézbesítésre ("Kézbesítés Időpontja"). 

[Év, hónap, nap] napján az MNV ZRT.-töl MNV ZRT. Vitatását vettünk át a Letéti Szerződés 
3.4.2 pontjában mint az MNV ZRT. Vitatás részeként meghatározott két dokumentummal együtt. 
Ezen dokumentumok alapján megbizonyosodtunk arról, hogy: 

A VÁLTOZAT az Elővásárlási Nyilatkozat Kézbesítésének Időpontja későbbi, mint az 
Elővásárlási Határidő / B VÁLTOZAT az Elővásárlási Nyilatkozat Kézbesítésének Időpontja 
korábbi mint az Elővásárlási Határidő lejártának napja, vagy megegyezik azzal. 

Tisztelettel: 

Unicredit Bank Magyarország Zrt. 

képviseli: 

[ név, tisztség ] 
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15. SZ. MELLÉKLET 
VITATÁS HIÁNYÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA 

E.ON RUHRGAS INTERNATIONAL G M B H 
Essen 
Huttorpstrasse 60. 
D-45138 
Német Szövetségi Köztársaság 

MAGYARNEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. 
B u d a p e s t 
Pozsonyi út 56. 
1133 

[ helyszín], [ dátum] 

Tárgy: E.ON Ruhrgas International GmbH - Magyar Köztársaság / Letéti Szerződés / Vitatás 
Hiányának Megállapítása (3.4.2 pont) 

Tisztelt Cím! 

Alulírott Unicredit Bank Magyarország Zrt., ezúton hivatkozunk a köztünk, az E.ON Ruhrgas 
International GmbH ("E.ON International") és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által 
képviselt Magyar Köztársaság között Budapesten 2010. február 8. napján létrejött Letéti 
Szerződésre (a "Letéti Szerződés"). A jelen levélben nagy kezdőbetűvel használt kifejezéseket a 
Letéti Szerződésben meghatározott tartalommal kell értelmezni. 

A Letéti Szerződés 3.4.2 pontja alapján az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket 

[Év, hónap, nap] napján az E.ON International-töl az Elővásárlási Határidő Lejártát Igazoló 
Nyilatkozatot vettünk át, amely azt állította, hogy az Elővásárlási Határidő [év, hónap, nap] 
napján lejárt Az Elővásárlási Határidő Lejartát Igazoló Nyilatkozat az MNV ZRT.-nek [év, 
hónap, nap] napján került kézbesítésre ("Kézbesítés Időpontja"). 

Tájékoztatjuk Önöket hogy a Kézbesítés Időpontját követő három Banki Napon belül (a Letéti 
Szerződés 3.4.2 pontjában meghatározott módon) A VÁLTOZAT az MNV ZRT. nem adott át 
az MNV ZRT. Vitatását / B VÁLTOZAT az MNV ZRT. Vitatását [év, hónap, nap] napján adta 
át, amely későbbi, mint a Vitatásra NyitvaÁlló Határidő lejártának napja / C VÁLTOZAT [év, 
hónap, nap] napján nem mellékelte az MNV ZRT. Vitatásához a Letéti Szerződés 3.4.2 
pontjában előírt dokumentumokat az MNV ZRT. Vitatásához / D VÁLTOZAT a [év, hónap, 
nap] napján az MNV ZRT. által átadott dokumentumok nem feletek meg a Letéti Szerződés 3.4.2 
pontjában meghatározott előírásoknak. 

Tisztelettel: 

Unicredit Bank Magyarország Zrt 

képviseli: 

[ név, tisztség ] 
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16. SZ, MELLÉKLET 
HARMADIK FÉL ADÁSVÉTELÉT IGAZOLÓ ÉRTESÍTÉS MINTÁJA 

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. 
B u d a p e s t 
Pozsonyi út 56. 
1133 

[hely], [dátum] 

Tárgy: Harmadik Fél Adásvételét Igazoló Értesítés 

Tisztelt Címzett! 
Alulírott E.ON Ruhrgas International GmbH, ezúton hivatkozunk a köztünk, az E.ON AG, az 
E.ON Földgáz Trade Zrt. (az "E.ON Trade"), a Magyar Köztársaság és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. között Budapesten 2010. február 8. napján létrejött Szerződés Elővásárlási 
Jog Alapításáról elnevezésű szerződésre (a "Szerződés"). A jelen levélben nagy kezdőbetűvel 
használt kifejezéseket a Szerződésben meghatározott tartalommal kell értelmezni. 

A Szerződés [ 7.9 ] szakasza alapján ezúton 

t á j é k o z t a t j u k Ö n ö k e t 

arról, hogy a [ év, hónap ] [ ] napján kelt Elővásárlási Értesítésünkben meghatározott Ajánlat 
Tárgyát Képező Részvényeket az említett Elővásárlási Értesítésünkben meghatározott Harmadik 
Fél Vevő részére értékesítjük a Harmadik Fél Vételi Feltételei szerint. Az ügylet zárására [ év, 
hónap ] napján kerül sor. 

Tisztelettel: 

E.ON Ruhrgas International GmbH 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 
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17. SZ. MELLÉKLET 
A LEMONDÓ NYILATKOZAT MINTÁJA 

E.ON RUHRGAS INTERNATIONAL G M B H 
Essen 
Huttropstrasse 60. 
D-45138 
Német Szövetségi Köztársaság 

[hely], [dátum] 

Tárgy: Lemondó Nyilatkozat 

Tisztelt Címzett! 
Alulírott a Magyar Köztársaság nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., ezúton 
hivatkozunk a köztünk, az E.ON AG, az E.ON Ruhrgas International GmbH, és az E.ON 
Földgáz Trade Zrt. (az "E.ON Trade") között Budapesten 2010. február 8. napján létrejött 
Szerződés Elővásárlási Jog Alapításáról elnevezésű szerződésre (a "Szerződés"). A jelen 
levélben nagy kezdőbetűvel használt kifejezéseket a Szerződésben meghatározott tartalommal 
kell értelmezni. 

A Szerződés [ 7.3 ] szakasza szerint ezúton az MNV ZRT. [ a megfelelő szervezeti egység által 
meghozott határozat száma ] alapján 

a k k é n t n y i l a t k o z u n k , 

hogy a Magyar Köztársaság az Ajánlat Tárgyát Képező Részvények tekintetében fennálló 
Elővásárlási Jogát a [ év, hónap ][], napján átadott Elővásárlási Értesítésben meghatározott 
Harmadik Fél Vételi Feltételei szerint nem kívánja gyakorolni. 

A Szerződés [ 7.5 ] szakasza alapján megerősítjük, hogy az Elővásárlási Jog a jelen Lemondó 
Nyilatkozat átadásával az Ajánlat Tárgyat Képező Részvények tekintetében fennálló Elővásárlási 
Jog megszűnik. 

Tisztelettel: 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 
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18. SZ. MELLÉKLET 
A FIZETÉSI HATÁRIDŐ LEJÁRTÁT KIJELENTŐ NYILATKOZAT MINTÁJA 

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 
B u d a p e s t 
Szabadság tér 5-6. 
1054 

[hely], [dátum] 

Tárgy: E.ON Ruhrgas International GmbH - Magyar Köztársaság / Letéti Szerződés / A Fizetési 
Határidő Lejártát Kijelentő Nyilatkozat (3.4.4(a) pont) 

Tisztelt Cím! 

Alulírott E.ON Ruhrgas International GmbH, ezúton hivatkozunk a köztünk, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. által képviselt Magyar Köztársaság és önök között Budapesten 2010. február 
8. napján létrejött Letéti Szerződésre (a "Letéti Szerződés"). A jelen levélben nagy 
kezdőbetűvel használt kifejezéseket a Letéti Szerződésben meghatározott tartalommal kell 
értelmezni. 

[ év, hónap, nap ] dátummal Elővásárlási Értesítést bocsátottunk ki az MNV ZRT. részére, amely 
ezen értesítést [ év, hónap ][*] napján vette át, amely nap a Fizetési Határidő kezdetének napja. 
Az Elővásárlási Jogot Alapító Szerződés rendelkezései szerint a Fizetési Határidő ezen naptól 
számított 180. napon, vagy azon a napon jár le, amikor a harmadik felek részéről szükséges 
jóváhagyások beszerzésre kerültek (attól függően, hogy melyik következik be később), de a 
második határidő tekintetében legkésőbb az Elővásárlási Értesítés MNV ZRT. általi 
kézhezvételétől számított 360. napon (a "Fizetési Határidő"). 

A fentiekre tekintettel a Letéti Szerződés 3.4.4(a) pontja alapján ezúton 

k i j e l e n t j ü k 

hogy a Fizetési Határidő [ év hónap ][*] napján lejárt (A) VÁLTOZAT anélkül, hogy a 
Végleges Adásvételi Szerződés megkötésére sor került volna, és/vagy (B) VÁLTOZAT anélkül, 
hogy a Vételár kifizetésére sor került volna annak ellenére, hogy az E.ON Zárási Feltételek 
teljesültek. 

Tisztelettel: 

E.ON Ruhrgas International GmbH MNV ZRT. 

képviseletében: képviseletében: 
[ név, tisztség ] [ név, tisztség ] 
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19. SZ. MELLÉKLET 
AZ MNV ZRT. FELSZABADÍTÁS! KÉRELMÉNEK MINTÁJA 

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 
B u d a p e s t 
Szabadság tér 5-6. 
1054 

[ hely ] , [ dátum ] 

Re.: E.ON Ruhrgas International GmbH - Magyar Köztársaság / Letéti Szerződés / MNV 
ZRT. Felszabadítási Kérelme (3.4.4(b) pont) 

Tisztelt Cím! 

Alulírott a Magyar Köztársaság képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt,, 
ezúton hivatkozunk a köztünk, az E.ON Ruhrgas International GmbH és Önök között 
Budapesten 2010. február 8. napján létrejött Letéti Szerződésre (a "Letéti Szerződés"). A jelen 
levélben nagy kezdőbetűvel használt kifejezéseket a Letéti Szerződésben meghatározott 
tartalommal kell értelmezni. 

A Letéti Szerződés 3.4.4(b) pontja alapján ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy [ év, hónap ] [ 
* j napján egy Végleges Adásvételi Szerződés jött létre köztünk és az E.ON Ruhrgas 
International GmbH között, amely szerint [ valamennyi Részvényt ]/[a Részvények közül [J 
darabot ][*] vételárért (a "Vételár") megvásároltunk az E.ON Ruhrgas International GmbH-
tól. A Vételár teljes összegét az E.ON Ruhrgas International GmbH részére [ év hónap ][*] 
napján megfizettük. 

A fentiek alapján ezúton 
k é r j ü k , 

hogy a Zárolt Alszámlán kezelt [ valamennyi Részvényt ] I [ a Részvények közül [] darabot ] 
szíveskedjék felszabadítani, és a [ bank] által [az MNV ZRT. értékpapírszámlájának száma] 
szám alatt vezetett értékpapírszámlára szíveskedjék a Letéti Szerződés 3.4.4(b) pontjában 
meghatározott okiratok kézhezvételét követő első Banki Nap végéig átvezetni. 

Tisztelettel: 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 
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20. SZ. MELLÉKLET 
AZ E.ON INTERNATIONAL ÁTALAKULÁS/ESZKÖZÁTRUHÁZÁSI 

FELSZAB ADÍTÁSI NYILATKOZATÁNAK MINTÁJA 
[ a Szabályozott Üzletági Jogutód az E. ON Trade ] 

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 
Budapes t 
Szabadság tér 5-6. 
1054 

[hely], [dátum] 

Tárgy: E.ON Ruhrgas International GmbH - Magyar Köztársaság / Letéti Szerződés / E.ON 
International Átalakulás/Eszközátruházási Felszabadítási Nyilatkozata (4.1.2(a) pont) 

Tisztelt Cím! 

Alulírott, E.ON Ruhrgas International GmbH ezúton hivatkozunk a köztünk, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. által képviselt Magyar Köztársaság és Önök között Budapesten 2010. február 
8. napján létrejött Letéti Szerződésre (a "Letéti Szerződés"). A jelen levélben nagy 
kezdőbetűvel használt kifejezéseket a Letéti Szerződésben meghatározott tartalommal kell 
értelmezni. 

A Letéti Szerződés 4.1.2(a) pontja alapján ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy az E.ON 
Trade Szabályozott Üzletágának a Nem Szabályozott Üzletágtól történő szétválasztása van 
folyamatban oly módon, hogy [ az Átalakulás / Eszközátruházás rövid leírása ] (az 
["Átalakulás"/ "Eszközátruhizás" ]). 

Az [ Átalakulás / Eszközátruházás ] eredményeként a Szabályozott Üzletág tevékenységét az 
E.ON Trade fogja folytatni (a "Szabályozott Üzletági Jogutód"), aNem Szabályozott Üzletág 
tevékenységét pedig a [ a Nem Szabályozott Üzletág tevékenységét folytató gazdasági társaság 
cégnefe, székhelye, cégjegyzékszáma] fogja folytatni. A Letéti Szerződés 4.1.2(a) pontja alapján 
ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy az [Átalakulás/Eszközátruházás ] eredményeként az 
E.ON Trade jegyzett tökéje [ a jegyzett tőke kiinduló összege ] Ft-ról [ a jegyzett tőke 
Átalakulás/Eszközátruházás után kialakult összege ] Ft-ra került leszállításra, amely jegyzett 
tokét [ a részvények leírása ] testesítik meg (a "Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényei"), 

A fentiek alapján a Letéti Szerződés 4,l.2(a) pontja alapján ezúton 

k é r j ü k , 

hoy a Zárolt Alszámlán kezelt mindazon részvényeket, amelyek nem minősülnek a Szabályozott 
Üzletági Jogutód Részvényeinek, szíveskedjék a Letéti Szerződés 4.1.2(a) pontjában 
meghatározott okiratok kézhezvételét követő első Banki Nap végéig felszabadítani, és az 
Értékpapírszámlára átvezetni. 

Tisztelettel: 

E.ON Ruhrgas International GmbH 
képviseletében: 
[ név, tisztség j 
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21. SZ. MELLÉKLET 
A SZABÁLYOZOTT ÜZLETÁGI JOGUTÓD I. KÉRELMÉNEK MINTÁJA 

[Átalakulás/Eszközátruházás ] 
[ a Szabályozott Üzletági Jogutód az E. ON Trade ] 

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 
B u d a p e s t 
Szabadság tér 5-6. 
1054 

[hely], [dátum] 

Tárev: E.ON Ruhrgas International GmbH - Magyar Köztársaság / Letéti Szerződés / 
Szabályozott Üzletági Jogutód I . Kérelme (4.1,2(a) pont) 

Tisztelt Cím! 

Alulírott E. ON Ruhrgas International GmbH ezúton hivatkozunk a köztünk, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. által képviselt Magyar Köztársaság, és Önök között Budapesten 2010. február 
8. napján létrejött Letéti Szerződésre (a "Letéti Szerződés"). A jelen levélben nagy 
kezdőbetűvel használt kifejezéseket a Letéti Szerződésben meghatározott tartalommal kell 
értelmezni. 

A Letéti Szerződés 4.1.2(a) pontja alapján ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az E.ON 
Trade Szabályozott Üzletágának a Nem Szabályozott Üzletágtól történő szétválasztása van 
folyamatban oly módon, hogy [ az Átalakulás / Eszközátruházás rövid leírása ] (az 
["Átalakulás"/"Eszközátruházás" ]). 

Az [ Átalakulás / Eszközátruházás ] eredményeként a Szabályozott Üzletág tevékenységét az 
E.ON Trade fogja folytatni (a "Szabályozott Üzletági Jogutód"), a Nem Szabályozott Üzletág 
tevékenységét pedig a [ a Nem Szabályozott Üzletág tevékenységét folytató gazdasági társaság 
cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma ] fogja folytatni. A Letéti Szerződés 4.1.2(a) pontja alapján 
ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az [ Átalakulás / Eszközátruházás ] eredményeként az 
E,ON Trade jegyzett tőkéje [ a jegyzett tőke kiinduló összege ] Ft-ról [ a jegyzett tőke 
Átalakulás/Eszközátruházás után kialakult összege ] Ft-ra került leszállításra, amely jegyzett 
tőkét [ a részvények leírása ] testesítik meg (a "Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényei"). 

A fentiekre tekintettel a Letéti Szerződés 4.1.2(a) pontja alapján a Szabályozott Üzletági Jogutód 
Részvényeinek tulajdonosaként 

k é r j ük, 

hogy a jelenleg a Zárolt Alszámlán kezelt Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényeket 
szíveskedjék továbbra is a Zárolt Alszámlán kezelni. 

Tisztelettel: 

E.ON Ruhrgas International GmbH. 
képviseletében: 
[ név, tisztség] 
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22. SZ. MELLÉKLET 
AZ ESZKÖZÁTRUHÁZÁS HATÁLYOSSÁGÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT 

MINTÁJA 

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 
B u d a p e s t 
Szabadság tér 5-6. 
1054 

[ hely}, [ dátum ] 

Tárev: E.ON Ruhrgas International GmbH - Magyar Köztársaság / Letéti Szerződés / 
Eszközátruházás Hatályosságára Vonatkozó Nyilatkozat (4,12[ (aV(b) ] pont) 

Tisztelt Cím! 

Alulírott l a Szabályozott Üzletági Jogutód neve ] , ezúton hivatkozunk a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. által képviselt Magyar Köztársaság, az E.ON Ruhrgas International AG és 
Önök között Budapesten 2010. február 8. napján létrejött Letéti Szerződésre (a "Letéti 
Szerződés"). A jelen levélben nagy kezdőbetűvel használt kifejezéseket a Letéti Szerződésben 
meghatározott tartalommal kell értelmezni. 

A Letéti Szerződés 4.1.2 [ (a)/(b) ] pontja alapján ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az 
E.ON Trade Szabályozott Üzletágának a Nem Szabályozott Üzletágtól történő szétválasztása van 
folyamatban oly módon, hogy [ az Átalakulás / Eszközátruházás rövid leírása ] (az 
["Átalakulás"/"Eszközátmnázás" ]). 

A fentiekre tekintettel a Letéti Szerződés 4.1.2 [ (a) / (b) J pontj a alapján a Szabályozott Üzletági 
Jogutódként ezúton 

k i j e l e n t j ü k , 

hogy az Eszközátruházásról szóló szerződés [ év, hónap ][*] napján hatályba lépett. 

Tisztelettel: 

[ a Szabályozott Üzletági Jogutód ] 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 
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23. SZ. MELLÉKLET 
AZ E.ON INTERNATIONAL ÁTALAKULÁS/ESZKÖZÁTRUHÁZÁSI 

FELSZABADÍTÁSI KÉRELMÉNEK MINTÁJA 

[ a Szabályozott Üzletági Jogutód nem az E. ON Trade, hanem egy másik jogi személy ] 

IÍNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 

B u d a p e s t 
Szabadság tér 5-6. 
1054 

[ hely ] , [ dátum ] 

Táev: E.ON Ruhrgas Ipternational GmbH - Magyar Köztársaság / Letéti Szerződés / Az E.ON 
International [ Átalakulás/Eszközátruházási ] Felszabadítási Kérelme (4.1,2(b) pont) 

Tisztelt Cím! 

Alulírott E.ON Ruhrgas International GmbH, ezúton hivatkozunk a köztünk, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. által képviselt Magyar Köztársaság és önök között Budapesten 2010. február 
8. napján létrejött Letéti Szerződésre (a "Letéti Szerződés"). A jelen levélben nagy 
kezdőbetűvel használt kifejezéseket a Letéti Szerződésben meghatározott tartalommal kell 
értelmezni. 

A Letéti Szerződés 4.1.2(b) pontja alapján ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az E.ON 
Trade Szabályozott Üzletágának a Nem Szabályozott Üzletágtól történő szétválasztása van 
folyamatban oly módon, hogy [ az Átalakulás / Eszközátruházás rövid leírása ] (az 
["Átalakulás"/"Eszközátruházás" ]). 

Az [Átalakulás/Eszközátruházás ] eredményeként a Nem Szabályozott Üzletág tevékenységét 
az E.ON Trade fogja folytatni, a Szabályozott Üzletág tevékenységét pedig a [ részvények ] által 
(a "Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényei") megtestesített [ * ] Ft összegű jegyzett 
tökével rendelkező [ a Szabályozott Üzletág tevékenységét folytató gazdasági társaság cégneve, 
székhelye, cégjegyzékszáma ] fogja folytatni. 

A fentiekre tekintettel a Letéti Szerződés 4.1.2(b) pontja alapján ezúton 

k é r j ü k , 

hogy a Zárolt Alszámlán kezelt valamennyi Részvényt szíveskedjék a Letéti Szerződés 4.1.2(b) 
pontjában meghatározott okiratok kézhezvételét követő első Banki Nap végéig a Zárolt 
Alszámláról felszabadítani, és az Értékpapírszámlára átvezetni. 

Tisztelettel: 

E.ON Ruhrgas International GmbH 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 
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24. SZ. MELLÉKLET 
A SZABÁLYOZOTT ÜZLETÁGI JOGUTÓD I I . KÉRELMÉNEK MINTÁJA 

[ Átalakulás / Eszközátruházás ] 
[ a Szabályozott Üzletági Jogutód nem az E. ON Trade, hanem egy másik jogi személy ] 

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 
B u d a p e s t 
Szabadság tér 5-6. 
1054 

[hely], [dátum] 

Tárgy: E.ON Ruhrgas International GmbH - Magyar Köztársaság / Letéti Szerződés / a 
Szabályozott Üzletági Jogutód I I . Kérelme (4.1,2(b) pont) 

Tisztelt Cím! 

Alulírott [ a Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényei tulajdonosának neve ] , ezúton 
hivatkozunk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által képviselt Magyar Köztársaság, az E.ON 
Ruhrgas International GmbH és Önök között Budapesten 2010. fenruár 8. napján létrejött Letéti 
Szerződésre (a "Letéti Szerződés"). Ajelen levélben nagy kezdőbetűvel használt kifejezéseketa 
Letéti Szerződésben meghatározott tartalommal kell értelmezni. 

A Letéti Szerződés 4.1.2(a) pontja alapján ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az E.ON 
Trade Szabályozott Üzletágának a Nem Szabályozott Üzletágtól történő szétválasztása van 
folyamatban oly módon, hogy [ az Átalakulás / Eszközátruházás rövid leírása ] (az 
["Átalakulás"/"Eszközátruházás" ]). 

Az [ Átalakulás /Eszközátruházás ] eredményeként a Nem Szabályozott Üzletág tevékenységét 
az E.ON Trade fogja folytatni, a Szabályozott Üzletág tevékenységét pedig a f_ részvények ] által 
(a "Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényei") megtestesített [ * ] Ft összegű jegyzett 
tőkével rendelkező [ a Szabályozott Üzletág tevékenységét folytató gazdasági társaság cégneve, 
székhelye, cégjegyzékszáma ] fogja folytatni. 

A fentiekre tekintettel a Letéti Szerződés 4.1.2(b) pontja alapján a Szabályozott Üzletági Jogutód 
Részvényeinek tulajdonosaként ezúton 

k é r j ük, 

hogy a Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényeket szíveskedjék az Önök által [ ] szám alatt 
vezetett zárolt értékpapír-alszámlánkra átvezetni. 

Tisztelettel: 

[ a Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényeinek tulajdonosa ] 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 
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25. SZ. MELLÉKLET 
A SZABÁLYOZOTT ÜZLETÁGI JOGUTÓD RÉSZVÉNYEIRE VONATKOZÓ 

MEGERŐSÍTÉS MINTÁJA 

[ a Szabályozóit Üzletági Jogutód nem az E. ON Trade, hanem egy másik jogi személy ] 

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 
Budapes t 
Szabadság tér 5-6. 

Tárgy: E.QN Ruhrgas International GmbH - Magyar Köztársaság / Letéti Szerződés / 
Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényeire Vonatkozó Megerősítés (4.1.2(b) pont) 

Tisztelt Cím! 

Alulírott [ a Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényei tulajdonosának neve ] , ezúton 
hivatkozunk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által képviselt Magyar Köztársaság, az E.ON 
Ruhrgas International GmbH és Önök között Budapesten 2010. február 8. napján létrejött Letéti 
Szerződésre (a "Letéti Szerződés"). A jelen levélben nagy kezdőbetűvel használt kifejezéseket a 
Letéti Szerződésben meghatározott tartalommal kell értelmezni. 

A Letéti Szerződés 4.1.2(b) pontja alapján ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az E.ON 
Trade Szabályozott Üzletágának a Nem Szabályozott Üzletágtól történő szétválasztása van 
folyamatban oly módon, hogy [ az Átalakulás / Eszközátruházás rövid leírása ] (the 
{"Átalakulás"/"Eszközátruházás" ]). 

Az [ Átalakulás/Eszközátruházás ] eredményeként aNem Szabályozott Üzletág tevékenységét 
az E.ON Trade fogja folytatni, a Szabályozott Üzletág tevékenységét pedig a [ részvények ] által 
(a "Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényei") megtestesített [ * ] Ft összegű jegyzett 
tökével rendelkező [ a Szabályozott Üzletág tevékenységétfolytató gazdasági társaság cégneve, 
székhelye, cégjegyzékszáma ] („Szabályozott Üzletági Jogutód") fogja folytatni. 

A fentiekre tekintettel a Letéti Szerződés 4.1.2(b) pontja alapján a Szabályozott Üzletági Jogutód 
Részvényeinek a tulajdonosaként ezúton 

hogy valamennyi Szabályozott Üzletági Jogutód Részvényt egy a [ * j bank által [ * ] szám alatt 
vezetett zárolt értékpapír alszámlán letétbe helyeztük. 

Tisztelettel: 

[ a Szabályozott Üzletági Jogutód Részvények tulajdonosa ] 
képviseletében: 
[ név, tisztség] 

1054 

[hely], [dátum] 

k i j e l e n t j ü k , 

54 

�����
atlatszo.hu
2014.08.12.
54. oldal



26. SZ. MELLÉKLET 
AZ E.ON INTERNATIONAL CSOPORTON BELÜLI ÁTRUHÁZÁSRA 

VONATKOZÓ FELSZABADÍTÁSI KÉRELMÉNEK MINTÁJA 

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 
B u d a p e s t 
Szabadság tér 5-6. 
1054 

[hely], [dátum] 

Társv: E.ON Ruhrgas International GmbH - Magyar Köztársaság / Letéti Szerződés / Az E.ON 
International Csoporton Belüli Átruházásra vonatkozó Felszabadítási Kérelme (4.2.2 
pont) 

Tisztelt Cím! 

Alulírott E.ON Ruhrgas International GmbH, ezúton hivatkozunk a köztünk, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. által képviselt Magyar Köztársaság és Önök között Budapesten 2010. február 
8. napján létrejött Letéti Szerződésre (a "Letéti Szerződés"). A jelen levélben nagy 
kezdőbetűvel használt kifejezéseket a Letéti Szerződésben meghatározott tartalommal kell 
értelmezni. 

A Letéti Szerződés 4.2.2 pontjára hivatkozással ezúton 

t á j é k o z t a t j u k ö n ö k e t 

arról, hogy [ év, hónap ] [ * ] napján A VÁLTOZAT valamennyi Részvény B VÁLTOZAT a 
Részvények közül [ * ] darab (a "Kapcsolt Vállalkozás Részvényei") tekintetében Csoporton 
Belüli Átruházásra került sor. 

A VÁLTOZAT A Csoporton Belüli Átruházás eredményeként a Részvényeket a [ pontos 
cégnév, székhely, cégjegyzékszám ] (a "Kedvezményezett Kapcsolt Vállalkozás") szerezte meg 
[ év, hónap ][*]-i hatállyal. 

B VÁLTOZAT A Csoporton Belüli Átruházás eredményeként a Kapcsolt Vállalkozás 
Részvényeit a [ pontos cégnév, székhely, cégjegyzékszám ] (a "Kedvezményezett Kapcsolt 
Vállalkozás") szerezte meg [ év, hónap ] [ * ]-i hatállyal, és a Kapcsolt Vállalkozás 
Részvényeinek nem minősülő Részvények (a "Fennmaradó Részvények") pedig a 
tulajdonunkban maradtak. 

A Letéti Szerződés 4.2.2 pontja alapján ezúton 

k é r j ü k, 

A VÁLTOZAT [ ha valamennyi Részvény átruházásra került a Kedvezményezett Kapcsolt 
Vállalkozásnak ] hogy (i) a jelenleg a Zárolt Alszámlán kezeit valamennyi Részvényt 
szíveskedjék felszabadítani, és az Értékpapírszámlára átvezetni, és (ii) ezen átvezetést követően 
szíveskedjék valamennyi Részvényt a Kapcsolt Vállalkozás [ * ] bank által [ * ] szám alatt 
vezetett értékpapírszámlájára átvezetni. 
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B VÁLTOZAT [ ha a Részvényeknek csak egy része kerül a Kedvezményezett Kapcsolt 
Vállalkozás részére átutalásra ] hogy (i) a jelenleg a Zárolt Alszámlán kezelt Kapcsolt 
Vállalkozás Részvényeket szíveskedjék felszabadítani, és az Értékpapírszámiara átvezetni; és (n) 
ezen átvezetést követően szíveskedjék a Kapcsolt Vállalkozás Részvényeit a Kapcsolt 
Vállalkozás [ * ] bank által [ * ] szám alatt vezetett értékpapírszámlájára átvezetni; (iii) ajelenleg 
a Zárolt Alszámlán kezelt Fennmaradó Részvényeket pedig szíveskedjék továbbra is a Zárolt 
Alszámlán kezelni. 

Tisztelettel: 

E.ON Ruhrgas International GmbH 
képviseletében: 
[név, tisztség] 
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27. SZ. MELLÉKLET 
A KEDVEZMÉNYEZETT KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS ZÁROLÁSI 

KÉRELMÉNEK MINTÁJA 

A VÁLTOZAT [ ha a Kedvezményezett Kapcsolt Vállalkozás értékpapírszámláját a 
Letéteményes vezeti ] 
[ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 
Budapes t 
Szabadság tér 5-6, 
1054] 

B VÁLTOZAT [ ha a Kedvezményezett Kapcsolt Vállalkozás értékpapírszámláját nem a 
Letéteményes, hanem egy másik bank vezeti ] 
[ bank neve ] 
[ bank címe ] 

[hely], [dátum] 

Tárgy: E.ON Ruhrgas International GmbH - Magyar Köztársaság / Letéti Szerződés / 
Kedvezményezett Kapcsolt Vállalkozás Zárolási Kérelme (4.2.2 pont) 

Tisztelt Cím! 

Alulírott [ a Kedvezményezett Kapcsolt Vállalkozás neve, székhelye, cégjegyzékszáma ], ezúton 
hivatkozunk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által képviselt Magyar Köztársaság, az E.ON 
Ruhrgas International GmbH és Önök között Budapesten 2010. február 8. napján létrejött Letéti 
Szerződésre(a "Letéti Szerződés"). Ajelen levélben nagy kezdőbetűvel használtkifejezéseketa 
Letéti Szerződésben meghatározott tartalommal kell értelmezni. 

A Letéti Szerződés 4.2.2 pontjára hivatkozással ezúton 

t á j é k o z t a t j u k Ö n ö k e t 

arról, hogy [ év, hónap ] [ * ] napján A VÁLTOZAT valamennyi Részvény B VÁLTOZAT a 
Részvények közül [ * j darab (a "Kapcsolt Vállalkozás Részvényei") tekintetében Csoporton 
Belüli Átruházásra került sor. 

A VÁLTOZAT A Csoporton Belüli Átruházás eredményeként a Részvényeket társaságunk, a [ 
pontos cégnév, székhely, cégjegyzékszám ] (a "Kedvezményezett Kapcsolt Vállalkozás") 
szerezte meg [ év, hónap ] [ * ]-i hatállyal. 

B VÁLTOZAT A Csoporton Belüli Átruházás eredményeként a Kapcsolt Vállalkozás 
Részvényeit társaságunk, a [pontos cégnév, székhely, cégjegyzékszám ] (a "Kedvezményezett 
Kapcsolt Vállalkozás") szerezte meg [ év, hónap ] [ * ]-i hatállyal, és a Kapcsolt Vállalkozás 
Részvényeinek nem minősülő Részvények (a "Fennmaradó Részvények") pedig az E.ON 
Ruhrgas International GmbH tulajdonában maradtak. 
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A Letéti Szerződés 4.2.2 pontja alapján ezúton 

k é r j ü k , 

A VÁLTOZAT [ ha valamennyi Részvény átruházásra került a Kedvezményezett Kapcsolt 
Vállalkozásnak ] hogy az E.ON Ruhrgas International GmbH által társaságunkra átruházott 
valamennyi Részvényt szíveskedjék az önöknél [ * ] szám alatt vezetett zárolt értékpapír 
alszámlánkra átvezetni. 

B VÁLTOZAT [ ha a Részvényeknek csak egy része kerül a Kedvezményezett Kapcsolt 
Vállalkozás részére átutalásra ] hogy az E.ON Ruhrgas International GmbH által társaságunkra 
átruházott Kapcsolt Vállalkozás Részvényeket szíveskedjék az önöknél [ * ] szám alatt vezetett 
zárolt értékpapír alszámlánkra átvezetni. 

Tisztelettel: 

[ Kedvezményezett Kapcsolt Vállalkozás ] 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 
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28. SZ. MELLÉKLET 
A KÖZÖS FELSZABADÍTÁS! KÉRELEM MINTÁJA 

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 
B u d a p e s t 
Szabadság tér 5-6. 
1054 

[hely], [ dátum ] 

Re,: E.ON Ruhrgas International GmbH - Magyar Köztársaság / Letéti Szerződés / Közös 
Felszabadítási Kérelem (5. pont) 

Tisztelt Cím! 

Alulírottak az E.ON Ruhrgas International GmbH és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által 
képviselt Magyar Köztársaság, ezúton hivatkozunk a köztünk és Önök között Budapesten 2010. 
február 8. napján létrejött Letéti Szerződésre (a "Letéti Szerződés"). A jelen levélben nagy 
kezdőbetűvel használt kifejezéseket a Letéti Szerződésben meghatározott tartalommal kell 
értelmezni. 

A Letéti Szerződés 5. pontja alapján ezúton 

hogy a jelenleg a Zárolt Alszámlán kezelt [ valamennyi Részvényt / a Részvények közül [] 
darabot ] szíveskedjék felszabadítani, és átvezetni az Értékpapírszámlára. 

Tisztelettel: 

k é r j ü k , 

E.ON Ruhrgas International GmbH 
képviseletében: 
[ név, tisztség ] 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
(a Magyar Köztársaság képviseletében) 

képviseletében: 
[ név, tisztség ] 
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29. SZ. MELLÉKLET 
DÍJTÁBLÁZAT 

Letéti Díj 
A Letéti Díj egy 2.000.000 Ft-nak (kétmillió forint) megfelelő egy összegű díj, amelynek a 
Letéteményes részére történő megfizetése azon a napon válik esedékessé, amikor a Részvények a 
Zárolt Alszámlán letétbe helyezésre kerültek, és amikor a Letéteményes a Zárolt Alszámlán a 
Részvényeket terhelő Elővásárlási Jogot, az Átruházás Korlátozását és a Harmadik Fél Érdekére 
Vonatkozó Korlátozást bejegyezte. A Letéteményes számlát állít ki az E.ON International és az 
MNV ZRT. részére, amelyet az átvételtől számított 10 Banki Napon belül kell kiegyenlíteni. 

Őrzési Díj 
A Zárolt Alszámlán kezelt Részvények őrzésének díja 0.6 bázispont évente + a KELER által 
felszámított őrzési díjnak azon a napon hatályos összege, amikor a Letéteményes a számlát az 
E.ON International és az MNV ZRT. részére kiállítja. A jelen Szerződés aláírásának napján, a 
KELER által alkalmazott díjszabályzat alapján, a KELER évi 1.07 bázispontnak megfelelő díjat 
számít fel a dematerializált részvények őrzéséért. Az havi őrzési díj számításának alapja (i) a 
Részvények névértéke mindaddig, míg a letétben őrzött részvények zártkörűen működő 
részvénytársaság részvényei; és (ii) a Részvények névértéke, és forgalmi értéke közül a 
magasabb érték azon hónapot követő hónap első napjától kezdődően, amikor a letétben őrzött 
részvények nyilvánosan működő részvénytársaság részvényei lesznek. 

A havi őrzési díjat az alábbi képletek alapján kell kiszámítani: 
(i) zártkörűen működő részvénytársaság részvényei esetéhen: 

"Részvények Névértéke * (0.6 + K E L E R bázispontokban kifejezett díja a számla kiállításának napján 
alkalmazandó mértékben) / 10000 / 12" 

(ii) nyilvánosan működő részvénytársaság részvényei esetében: 
"Részvények forgalmi értéke vagy névértéke * (0.6 + K E L E R bázispontokban kifejezett dija a számla 

kiállításának napján alkalmazandó mértékben) / 10000 / 12". 

Ha a jelen Szerződés valamely hónap közben szűnik meg, az E.ON International és az MNV 
ZRT. az őrzési díjat arányosan fizeti meg arra az időszakra, amely a Letéteményes által kiállított 
számlával már fedezett időszak utolsó napja, és a Szerződés megszűnésének napja között telt el. 

A Letéteményes a z Őrzési Díjat az E.ON International és az MNV ZRT. részére havonta utólag 
számlázza ki, és a számlát a tárgyhónapot követő hónap ötödik Banki Napjáig küldi meg e-mail 
útján pdf formátumban. Az Őrzési Díj a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik naptári napján 
válik esedékessé. 

A számlák megküldése szempontjából az alábbi e-mail címeket kell alkalmazni: 
E.ON International: georg.rosenstock@eon-ruhrgas-international.com  
MNV ZRT.: kamarasmiklos@mnvzrt.hu 

Ha az E. ON International vagy az MNV ZRT. az őrzési Díj magyar forinttól eltérő pénznemben 
(USD-ben vagy EUR-ban) történő fizetését kérné, a Letéteményes a magyar forintot az általa a 
tárgyhónap utolsó Banki Napján alkalmazott középárfolyam alkalmazásai váltja át 
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