Eximbank Zrt. - A CEB és EIB forrásból részesülő, továbbá a nyilvánossági klauzulát aláíró ügyfelek
nyilvántartásának eljárási rendjéről
5. számú függelék

Hatályos:2021.01.25. napjától

EIB nyilatkozat (MIDCAP megfelelőség meghatározásához)
(Közvetlen finanszírozásnál az Ügyfél, refinanszírozás esetén a pénzügyi intézmény tölti
ki, nem KKV ügyfél esetében, amennyiben a foglalkoztatottak száma 3000 főnél
kevesebb!)
(1) A vállalkozás létszáma1:
(2) Amennyiben a vállalkozás
foglalkoztatottjainak száma 3000 főnél
kevesebb, van-e olyan állami szerv, amely
a vállalkozás jegyzett tőkéjének legalább
25%-át tulajdonolja, vagy legalább 25%os szavazati joggal rendelkezik?.
(3) Amennyiben a válasz "igen", a 25%-nál
nagyobb tulajdoni aránnyal vagy szavazati
joggal rendelkező tulajdonos(ok)
kizárólag:
 állami befektető társaság(ok)?
 finanszírozáshoz
való
hozzáférés elősegítése céljából
rendszeresen kockázati tőkebefektetést folytató egyének
vagy csoportok, akik vagy
amelyek a tőzsdén nem
jegyzett
vállalkozások
alaptőkéjébe fektetnek be,
azzal a feltétellel, hogy az
érdekeltségük
az
adott
vállalkozásban kevesebb, mint
1 250 000 euró, illetve az annak
megfelelő forintösszeg?
 a
szövetkezeti
üzletrész
hasznosító gazdasági társaság


1

felsőoktatási
intézmények,
nem felsőoktatási intézmény
szervezetében működő oktatási
és
szaktanácsadási
intézmények, a felső- vagy
középfokú oktatás gyakorlati
háttereként
termelő
tevékenységet
folytató
tangazdaságok és tanüzemek,
nonprofit kutatási központok,
valamint nem felsőoktatási

..……….fő
☐ Igen
☐ Nem

☐ Igen …. %-ban* ☐ Nem

☐ Igen …. %-ban*
☐ Nem

☐ Igen …. %-ban*
☐ Nem

☐Igen…. %-ban*
☐Nem

Az EU Bizottság 2003/361/EC ajánlása alapján

1

intézmény szervezeteként költségvetési
formában
működő - egyéb kutatóhelyek?
 a tőkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvény 5. § (1)
☐ Igen …. %-ban*
bekezdésének 60. pontjában
☐ Nem
meghatározott
intézményi
befektetők
 az évi 10 millió eurót, illetve az
annak megfelelő forintösszeget
☐Igen …. %-ban*
meg
nem
haladó
költségvetéssel és kevesebb,
☐Nem
mint 5000 lakossal rendelkező
helyi önkormányzatok?
(4) Ha van olyan a 3. pont szerinti tulajdonosi
körébe be nem sorolható) vállalkozás,
amely a vállalkozás jegyzett tőkéjének …………....fő
legalább 25%-át tulajdonolja, akkor a
konszolidált foglalkoztatotti létszám2?
*Kérjük a részesedés mértékét szíveskedjenek százalékban is megadni.

Kelt: ____________, 202_. ___________ __.

Cégszerű aláírás:
(Ügyfélé vagy Pénzügyi intézményé)

A létszámkalkulációt az EU Bizottság 2003/361/EC ajánlása alapján a tulajdonos és tulajdonolt vállalkozások
szintjén kell összeadni. Partner vállalkozásoknál (25 és 50% közötti tulajdoni hányad): A finanszírozott
vállalkozásnál az alkalmazottak létszámához hozzáadjuk a partnervállalkozásoknál alkalmazottak létszámának
tulajdonrésszel arányosított nagyságát. Kapcsolt vállalkozásnál (50% feletti tulajdoni hányad): Ugyanaz mint a
partner de a teljes foglalkoztatotti létszámot kell hozzáadni. A partner vállalkozások esetében a közvetlenül
tulajdonolt, és tulajdonost kell nézni, a kapcsolt vállalkozásnál az összes kapcsoltat egészen a magánszemély
tulajdonosig levezetve.
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