POWER OF ATTORNEY

MEGHATALMAZÁS
Alulírottak, a

We, the undersigned, on b ehalf of

,
(székhelye:
cégjegyzék száma:
, a bearing the company registration number:
„Társaság”) nevében és képviseletében eljárva
having its registered office at
ezennel
, ("Company") hereby
meghatalmazzuk

give a power of attorney

azokat a mindenkor érvényes aláírásmintának a 3.
pontjában, valamint az aláírásminta törlésére,
módosítására szolgáló nyomtatvány 4. pontjában
felsorolt, a Társaság részére az ING Bank N.V.
(holland jog alatt létrehozott és működő társaság,
amelynek székhelye: Bijlmerplein 888, 1102 MG.
Amszterdam, cégbejegyzés helye és száma: az
Amszterdami
Kereskedelmi
és
Iparkamara
Kereskedelmi Nyilvántartása, no. 33031431),
amelynek
mint
alapítójának
nevében
és
képviseletében az ING Bank N.V. Magyarországi
Fióktelepe (székhely: H-1068 Budapest, Dózsa
György út 84/B, cégbejegyzés helye és száma:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg.: 01-17000547) mint pénzügyi fióktelep jár el a külföldi
székhelyű
vállalkozások
magyarországi
fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló
1997. évi CXXXII. törvény 24. szakasza alapján
(„Bank”) által vezetett, az aláírásmintán feltüntetett
számlán („Számla”) rendelkezési joggal rendelkező,
cégkivonatban nem szereplő személyeket, hogy az
aláírásmintán meghatározottak szerint a Társaság
nevében eljárva aláírják az alábbi dokumentumokat:

to the persons named in Clause 3 of the
specimen signatures, or in Clause 4 of the
modification
and
deletion
of
specimen
signatures (the persons not listed in the extract
from the company registry), and having the
right of disposal over the account (“Account”) of
the
Company
listed
in
the
specimen
signatures and kept by ING Bank N.V. (a
corporation organized and existing under the
laws of the Netherlands having its registered
office at Bijlmerplein 888, 1102 MG in
Amsterdam, place and number of registration:
Trade Register of the Chamber of Commerce
and Industry for Amsterdam, no. 33031431)
represented by its financial branch office ING
Bank
N.V.
Hungary
Branch
(having
its
registered office at H-1068 Budapest, Dózsa
György út 84/B, place and number of
registration: Metropolitan Court as court of
Registration,
Budapest;
Cg.:
01-17-000547)
acting on behalf of its founder in accordance
with Section 24 of the Act CXXXII of 1997 on
Hungarian Branch Offices and Commercial
Representative
Offices
of
Foreign-Registered
Companies (“Bank”) to sign on behalf of the
Company, as set out in the specimen
signatures, the following docuements :

1.

Számla megszüntetésére vonatkozó kérelem
(ide értve a Számla egyenlegének az
átutalására vonatkozó fizetési megb ízás
megadását is);

1.

request
for
closing an Account (including
giving
payment order for the transfer of the funds
available on the Account);

2.

gyűjtő-(pool)
számlaszerződés,
számlaegyenleg összevezetési megb ízások
teljesítéséről szóló szerződés, és a fentebb
említett szerződések bármely módosítása és
megszüntetése;

2.

cash
pool
agreement,
sweeping
agreement,
and
any
amendment and
termination
of
the
above mentioned agreements;
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3.

a Bank és a Társaság között létrejött, vagy a
jelen meghatalmazás keltét követően
megkötött hitel-vagy garanciaszerződés
alapján lehívási kérelem, előtörlesztésről
szóló értesítés, kamatidőszak megválasztási
értesítés, valamint garancia kibocsátási és
akkreditív nyitási kérelmek;

3.

utilisation request, prepayment notices,
selection of interest periods, guarantee
request and request for opening letter of
credit under the facility agreement or
guarantee
facility
agreement
concluded by and between the Bank
and the Company, or to be concluded by
them after the signing date of this Power
of Attorney;

4.

a Társaságra vonatkozó banki adatok
igazolására, auditlevél és tranzakciós riport
kiadására vonatkozó kérelem;

4.

request for confirmation of bank details and
the issuance of audit letter and transaction
report in relation to the Company;

5.

a Társaság címében bekövetkezett változást
bejelentő értesítő levél;

5.

the notice on the changes in the registered
office of the Company;

6.

a Bank és a Társaság között létrejött
keretszerződés alapján kibocsátott Kijelölő
Nyilatkozat
a
lakáscélú
munkáltatói
kölcsönszerződéssel kapcsolatban;

6.

Declaration of Appointment in relation to a
loan for housing purposes provided by the
Company as employer and issued under the
framework agreement concluded by and
between the Bank and the Company;

Ezen meghatalmazás visszavonásig érvényes. A
meghatalmazás alapján keletkező jogokra és
kötelezettségekre a magyar jog az irányadó. A jelen
meghatalmazással
összefüggésben
keletkező
valamennyi jogvita eldöntésére Magyarország
megfelelő hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bírósága, más egyéb hatóságok illetékességének
kizárásával jogosult.

This power of attorney is in full force and effect
until it is revoked by the Company. All rights
and obligations under this power of attorney
shall be governed by and construed in
accordance with Hungarian law. All disputes
that may arise from or in connection with this
power of attorney shall be submitted to the
jurisdiction of the competent court in Hungary to
the exclusion of all other authorities.

Jelen meghatalmazás angol és magyar nyelven
készült. A két változat közötti bármely eltérés
esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

This power of attorney has been prepared in
English and in Hungarian. In case of any
discrepancy between the two versions, the
Hungarian version shall prevail.

A FENTIEK TANUBIZONYSÁGAKÉNT, a Társaság a
jelen Meghatalmazást,
napján
Budapesten írta alá.

IN WITNESS WHEREOF, the Company has
caused this Power of Attorney to be duly
executed on
in Budapest.

________________
________________
Cégszerű Aláírás

________________
________________
Authorised Signature

2

