NYILATKOZAT KEZESSÉGVÁLLALÁSI KÉRELEMHEZ1
Alulírott……………………………… mint ……………………………………..( székhely…………..
[Cg/nyilvántartási szám]: ………………..adószám………..törvényes képviselője, a nevében és
képviseletében eljárva az alábbi nyilatkozatokat teszem az általam képviselt jogi személy
vonatkozásában.
A jelen nyilatkozatban nem definiált fogalmak a START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaságnak (rövidített név: START Garancia Zrt.; cégjegyzékszám: 01-10-045508;
MNB (PSZÁF) engedély száma: E-I-696/2006.; adószám: 13793632-1-41; a továbbiakban: Társaság)
az állami viszontgaranciával biztosított kötvényügyletekhez kapcsolódó kezességvállalásról szóló
üzletszabályzatában,
illetve
az
állami
viszontgaranciával
biztosított
pénzügyi
kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kezességvállalásról szóló üzletszabályzatában foglalt jelentéssel
bírnak.
A kezességvállalási kérelem benyújtásakor:
1./ nincs folyamatban jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási,
kényszertörlési eljárás, illetve egyébként nem hoztak határozatot a megszüntetése, törlése, átszervezése
(akár önkéntes megállapodással vagy más módon) érdekében;
2./ nem áll fenn kiegyenlítetlen, át nem ütemezett 60 napot meghaladóan lejárt adó, vám, vagy
társadalombiztosítási tartozása;
3./ nem áll fenn korábbi állami kezesség, állami garancia, illetve viszontgarancia beváltásából az
állammal, továbbá a Társasággal szemben tartozása;
4./ az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik vagy azokkal
legkésőbb a kezességvállalási szerződés aláírásakor rendelkezni fog (kivéve: projektcég);
5./ tevékenységének korlátozását a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként nem rendelte el;
6./ nem áll fenn harmadik személy felé olyan kötelezettsége, amely az kezességvállalás alapjául szolgáló
[pénzügyi kötelezettségvállalás/kötvénykibocsátás]2 szerint megvalósítandó célok megvalósulását
meghiúsíthatja;
7./ nem minősül a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
8./ átlátható szervezetnek minősül és erről külön nyilatkozatot tesz.;
9./ a cégnyilvántartásba bejegyezték;
10./ nem áll fenn 90 napnál régebbi lejárt, hitelszerződésből, (bank)garancia-szerződésből, faktoringszerződésből vagy pénzügyi lízingszerződésből eredő tartozása;
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11./ a [pénzügyi kötelezettségvállalás/kötvénykibocsátás]3 célja beruházási vagy befektetési cél;
12./ a kezességvállalás alapjául szolgáló [pénzügyi kötelezettségvállaláshoz / kötvényügylethez] 4 más
állami kezesség, garancia, viszontgarancia vagy állami többségi tulajdonú gazdasági társaság által
vállalt kezesség nem kapcsolódik.
Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek, továbbá
kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy amennyiben az általam képviselt jogi személy valótlan
adatot szolgáltat, valótlan tartalmú dokumentumot nyújt be, önhibájából valótlan nyilatkozatot tesz,
vagy felhívásra a megszabott határidőn belül nem igazolja az általa szolgáltatott adatok helyességét,
nyilatkozatok valódiságát, a kezességvállalás iránti kérelme elutasításra kerül.
Kelt:………………………………………………………..

…………………………………………………..
cégszerű aláírás
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