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VÁLTOZÁS BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY 
nyomdai úton előállított és dematerializált értékpapírként előállítani rendelt 

értékpapír sorozat adatainak és a kibocsátói adatok változásának 
 központi értékpapír nyilvántartásba történő bejelentéséhez 

A nyomtatvány az alábbi módokon nyújtható be a KELER részére: 
Postai úton, a levelezési címre küldve - 1426 Budapest, Pf. 57.,  
Elektronikus úton az iktato@keler.hu címre .pdf formátumban 

1. Bejelentés oka: 

□ értékpapír-sorozatra vonatkozó adatok módosítása 

□ Kibocsátóra vonatkozó adatok módosítása 

2. Meglévő ISIN azonosító: H U           

3. Értékpapír előállításának módja: 

 □ nyomdai úton előállított 

 □ dematerializált értékpapírként előállítani rendelt 
(központi értékpapírszámlán még nincs nyilvántartva) 

4. Kibocsátó (változásokat már tartalmazó) hatályos adatai: 

a) Teljes neve:   .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

b) Rövid neve:   .....................................................................................................................................  

c) Címe:   .....................................................................................................................................  

d) Adószáma:   .....................................................................................................................................  

e) Cégjegyzékszáma:   ........................................................................................................................  

f) Eljáró munkatársának neve:   ...........................................................................................................  

Telefonszáma, telefax-száma, e-mail címe:   ....................................................................................  

5. Az értékpapír-sorozat törlésének (ISIN inaktívra állásának) oka: □ lejárat miatt □ megszűnés miatt 

6. Az értékpapír-sorozatra vonatkozó adatok: 

a) Változás időpontja: (A változásról szóló döntés - pl.: közgyűlési határozat - dátuma)  ................................  

b) Értékpapír megnevezése:  ..................................................................................................................  

c) Kibocsátás (új) időpontja (ÉÉÉÉ.HH.NN):  ……………………………………………………………... 

d)   Futamidő (új) vége (ÉÉÉÉ.HH.NN):   .................................................................................................  

e) Kibocsátott össznévérték változása :      □ emelése      □ csökkentése  

 1) Az értékpapír-sorozat névértéke :   .......................................................................................  

 2) Változás névérték darabszámban :   ......................................................................................  

 3) Változás össznévértékben (1 és 2 szorzata):  ...............................................................................  

 4) A változás után a teljes értékpapír-sorozat névérték darabszáma:  .......................................  

 5) A változás után a teljes értékpapír-sorozat össznévértéke:  ....................................................  

 
Kelt.:  .......................................................   ..........................................................   
 Kibocsátó vagy Megbízottja aláírása 
  

KELER Zrt. visszaigazolása 

A változott adatok nyilvántartásba vételének 
dátuma:  ……………………………… 

KELER Zrt. (PH):  …………………………………….. 

 
 
Az alábbi esetekben új ISIN azonosító igénylése szükséges:  

 új értékpapír-sorozat kibocsátásakor,  

 ha a meglévő (korábban már beazonosított) értékpapír-sorozat  

o előállításának formája megváltozik (pl. nyomdai -> dematerializált)  

o névértéke vagy devizaneme megváltozik,   

o kapcsolódó jogok és kötelezettségek változása esetén,  

 ha az egy sorozaton belül eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok átmenetileg nem azonos jogokat testesítenek meg (pl. 
törtosztalék)  

mailto:iktato@keler.hu

