4. számú kiegészítő Széchenyi Kártya igénylési lap
Társas Vállalkozások/Egyéni cégek, Egyéb
Vállalkozások (irodák) részére
Iroda tölti ki!

Iroda kódja:
Ügyirat száma:

Előző ügyirat száma:
Ügyfélazonosító:
Felülvizsgálat / előző SZK lejárat
dátuma:
1. Jogi személy tagok/tulajdonosok adatai (Kapcsolt vállalkozások I.)
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Részesedés mértéke
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Adószám

2. Kapcsolt vállalkozások II.
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Magánszemély tag sorszáma

A B) 1 pontban:

vagy társaság sorszáma

a B) 2 pontban:

Név

1.

Adószám

3. Tulajdonolt vállalkozások (Kapcsolt vállalkozások III.)
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Név

1.

Adószám

Jelen dokumentum az Egyszerűsített Igénylési Lap elválaszthatatlan részét képezi és csak ezen
dokumentum kiegészítő mellékleteként nyújtható be, meglévő Széchenyi Kártya felülvizsgálata,
meghosszabbítása, vagy keretmódosítása esetén.
Alulírott, __________________________ (név) a ___________________________________________
vállalkozás operatív irányítójaként nyilatkozom, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak teljes
mértékben megfelelnek, melyet aláírásommal igazolok:
Kelt: …………………………………….(Település)…………….(év)……………….(hónap)……….(nap)

Vállalkozás
cégszerű aláírása

.

Regisztráló Irodai Ügyintéző
aláírása

1

Ide kérjük beírni a hiteligénylő Vállalkozás nem magánszemély tulajdonosainak az adatait. Kérjük valamennyi tag /tulajdonosadatait adja meg.
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A részesedés mértékének meghatározásakor a tulajdonos által teljesített vagyoni hozzájárulásának a Kapcsolt Vállalkozás jegyzett tőkéjéhez
viszonyított aránya illetve a tulajdonos szavazatszámának a Kapcsolt Vállalkozás jegyzett tőkéjének egészét megtestesítő összes szavazatszámhoz mért
aránya közül a nagyobbat kérjük megadni
Ha a hiteligénylő Vállalkozás tagjai között van 50%-os részesedésnél nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tag, akkor kérjük azoknak a gazdasági
társaságoknak az adatait megadni, akikben ugyanezen tag szintén többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik. Többségi irányítást biztosító
befolyásnak minősül, ha egy személy (társaság) közvetlenül rendelkezik az adott vállalkozásban a vagyoni hozzájárulás (törzsbetét, törzstőke, alaptőke)
vagy a szavaztok több mint 50%-ával, illetve e nélkül is, ha jogosult a vállalkozásban a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok többségének
kinevezésére vagy leváltására
Kérjük azon gazdasági társaságok adatait megadni, amelyekben a hiteligénylő Vállalkozás többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik, mert a
Vállalkozás rendelkezik a vagyoni hozzájárulás (törzsbetét, törzstőke, alaptőke) vagy a szavaztok több mint 50%-ával, illetve e nélkül is, ha jogosult a
vállalkozásban a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására.
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