
 PASS THROUGH OFFSPRING OPTION AGREEMENT / UTÓD OPCIÓS MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

Seller / Eladó        

        

Contact Person/Phone / Kapcsolattartó/Telefonszám   

        

Buyer / Vevő        

Contact Person / Kapcsolattartó      

Email         

Materials (# embryos/pregnant females) / Anyagok (# embriók/vemhes 
nőivarúk)        

        

Address / Cím       

City, State, Zip / Város, ország, irányítószám    

        

Phone / Telefonszám      

Sire(s)/Hímivarúk        

        

Buyer, in consideration for Seller selling the Materials to Buyer, agrees 
as follows with respect to the Materials and any offspring created from 
the Materials (“Offspring”). Buyer acknowledges that ABS Global, Inc. 
(“ABS”) is a third-party beneficiary of this agreement and the rights and 
obligations herein shall inure to the benefit of ABS. 
 

1. USE. Buyer agrees to only use the Materials in animals owned or 
leased by Buyer in the ordinary course of business. Buyer shall not, 
without the prior written consent of ABS, directly or indirectly:  
 

 

(a) Resell the Materials or sell any pregnant bovine carrying 
Offspring; 

(b) Collect, market, sell, or otherwise supply semen from 
Offspring at any time for any purpose; or 

(c) Sell, market, lease, or otherwise transfer Offspring to any 
third-party, until the Option Period (defined below) has 
expired. 

For the avoidance of doubt, nothing in this Agreement restricts Buyer’s 
use of Offspring for natural matings within its herd or its ability to sell 
Offspring to slaughter.  
 
2. OPTION. Buyer grants ABS (or its nominated affiliate) an exclusive, 

irrevocable option to purchase Offspring which it makes, or intends 
to make  available for sale on the following terms: 

(a) This option shall apply to Offspring of any sire listed at [insert 
link] (“Sire Site”). Buyer agrees it is Buyer’s responsibility to 
check the Sire Site prior to offering Offspring for sale and as 
otherwise reasonably necessary to carry out its obligations 
under this Agreement. 
 
 

(b) If Buyer desires to sell an Offspring, and if (i) that Offspring’s 
Sire is listed on the Sire Site; and (ii) it meets the minimum 
genetic requirements listed on the Sire Site, Buyer shall 
immediately notify ABS in writing.  
 

(c) ABS shall have 15 business days from the date it receives 
notice from Buyer (“Option Period”) to exercise its option for 
such Offspring under the pricing matrix and terms and 
conditions detailed in Section 3 and as set forth in ABS’s 
standard bull or female purchase agreement then in effect 
(“Purchase Agreement”), and upon such exercise, Buyer and 
ABS shall promptly enter into a Purchase Agreement for the 
applicable Offspring. If the Offspring does not meet the 
genetic requirements listed on the Sire Site, or if ABS fails to 
exercise its option within the Option Period or otherwise 
notifies Buyer in writing of its intention not to purchase the 
Offspring, Buyer shall be free to sell or dispose of the 
Offspring at its discretion. 

 
  

Vevő annak ellentételezéseképpen, hogy Eladó az Anyagokat részére 
értékesíti, az alábbiakat vállalja az Anyagokkal és ezekből létrehozott 
utódokkal („Utód”) kapcsolatban. Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen 
megállapodásból fakadó minden jog és kötelezettség 
kedvezményezettje az ABS Global, Inc. („ABS”), amely a jelen 
megállapodásban félként nem szereplő harmadik személy. 

1. HASZNÁLAT. Vevő vállalja, hogy az Anyagokat kizárólag a rendes 
tevékenysége körében, azon állatokkal kapcsolatban használja fel, 
amelyeknek tulajdonosa vagy haszonbérlője. Vevő nem jogosult az 
ABS előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül közvetlenül vagy 
közvetve:  

(a) Továbbértékesíteni az Anyagokat, illetve Utóddal vemhes 
szarvasmarhát értékesíteni; 

(b) Az Utód spermáját bármikor, bármi célból begyűjteni, vagy 
értékesíteni, vagy egyéb módon forgalmazni; vagy 

(c) Az Utódot az Opciós Időszak (lásd lent) tartama alatt harmadik 
személy részére értékesíteni, forgalmazni, bérbe adni vagy 
más módon átruházni.  

Az egyértelműség kedvéért Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás 
rendelkezései nem korlátozzák Vevőt abban, hogy az Utódot saját 
állományán belül természetes úton pároztassa, vagy azokat vágásra 
értékesítse.  
2. OPCIÓ. A Vevő az ABS (vagy annak kijelölt leányvállalata) számára 

kizárólagos, visszavonhatatlan elővásárlási jogot (opciót) nyújt az 
Utód megvásárlására, amelyet az alábbi feltételek mellett 
értékesít, vagy értékesíteni szándékozik: 

(a) Az opció a [***] linken (“Sire Site”) felsorolt apaállat Utódjára 
vonatkozik. Vevő tudomásul veszi, hogy az ő felelőssége a Sire 
Site ellenőrzése az Utód megvásárlásra való felkínálását 
megelőzően illetve bármely esetben, amikor azt a jelen 
Megállapodásból fakadó kötelezettségek teljesítése 
szükségessé teszi.  

(b) Amennyiben Vevő Utódot szeretne értékesíteni, és 
amennyiben (i) az Utód apaállata fel van sorolva a Sire Site-on; 
és (ii) az megfelel a Sire Site oldalon felsorolt genetikai 
minimumkövetelményeknek, Vevő köteles azonnal az ABS-t 
írásban értesíteni. 

(c) ABS jogosult arra, hogy a Vevő értesítésének kézhezvételét 
követő 15 munkanapon belül (“Opció Időtartama”) a 3. pont 
szerinti feltételek az ABS mindenkor érvényben levő üsző 
adásvételi szerződésben (“Adásvételi Szerződés”) foglalt 
feltételek szerint az opciót gyakorolja. Az opció lehívása 
esetén úgy a Vevő és az ABS vállalják, hogy az Adásvételi 
Szerződést megkötik az érintett Utódra vonatkozóan. 
Amennyiben az Utód nem felel meg a Sire Site oldalon 
felsorolt genetikai követelményeknek, illetve amennyiben az 
ABS elmulasztja opciójának gyakorlását az Opció Időtartama 
alatt, vagy a Vevőt írásban értesíti arról, hogy nem áll 
szándékában megvásárolni az Utódot, úgy a Vevő szabadon 
eladhatja, illetve rendelkezhet az Utódról saját belátása 
szerint. 



3. OPTION PRICE. If ABS exercises its option under Section 2, ABS 
shall pay Buyer the following sums (in USD), based on the rank of 
the Offspring. 

3. OPCIÓS ÁR. Amennyiben ABS lehívja a 2. pont szerinti opciót, ABS 
az alábbi (USA dollárban kifejezett) összegeket köteles Vevőnek 
megfizetni az Utód rangsorolása szerint.  

 

 

ABS shall only pay Buyer the purchase price if:  

(a) For male Offspring, the Offspring (i) Passes the standard ABS 
health and semen production testing (as detailed in the Bull 
Purchase Agreement); and (ii) has produced at least 2,000 
units of semen. 

(b) For female Offspring, the Offspring (i) Passes the standard ABS 
health testing (as detailed in the Female Purchase 
Agreement); and (ii) is reproductively sound as determined in 
the reasonable discretion of the ABS veterinary staff. 
 
 

4. GENERAL PROVISIONS. Buyer shall not assign any of its rights or 
obligation under this Agreement without the written consent of 
ABS. Upon ABS’s request, Buyer shall provide ABS with 
documentary evidence (reasonably acceptable to ABS) of its 
breeding records necessary for monitoring Buyer’s obligations with 
this Agreement.  Buyer further acknowledges and agrees that any 
breach of its obligations under this Agreement would cause 
irreparable harm and injury to ABS, the monetary value of which 
may be difficult to ascertain, and ABS has the right to seek 
injunctive relief to enforce any such obligations, in addition to any 
other rights and remedies it may have.  ABS or one of its affiliates 
is, and at all times shall remain, the owner of all intellectual 
property existing in or created, generated or discovered from ABS 
sire line germplasm.  
 
 
 
 
 
 
 
If this Agreement is translated into any other language, the English 
language version shall prevail.  
 
Executed and Agreed: 

Az ABS csak abban az esetben köteles a vételárat megfizetni, ha:  

(a) Ha a hímivarú Utód (i) Átmegy a szabványos ABS egészségügyi 
és spermatermelési teszten (ahogyan az részletesen ki van 
fejtve a Bika Adásvételi Szerződésben); és (ii) minimum 2.000 
adag spermát termelt. 

(b) Ha a nőivarú Utód (i) Átmegy a szabványos ABS egészségügyi 
teszten (ahogyan az részletesen ki van fejtve a Nőstény 
Adásvételi Szerződésben); és (ii) szaporodásbiológiai 
szempontból stabil, ahogyan azt ésszerű megfontolások 
alapján meghatározza az ABS állatorvosi személyzete. 

 
4. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jelen Megállapodásból fakadó 

jogait és kötelezettségeit Vevő nem jogosult ABS írásos 
hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházni. ABS kérésére 
Vevő köteles (ésszerűen elfogadható) dokumentumokkal adatot 
szolgáltatni az ABS számára a Vevő spermavásárlásairól és 
tenyésztési nyilvántartásáról a jelen Megállapodás alapján a Vevőt 
terhelő kötelezettségek teljesítésének ellenőrizhetősége 
érdekében. Vevő tudomásul veszi és kijelenti, hogy a jelen 
Megállapodás értelmében fennálló kötelezettségeinek bárminemű 
megszegése az ABS számára helyrehozhatatlan kárt és hátrányt 
okozna, melynek pénzbeli értékét nehéz lenne megállapítani, és az 
ABS-nek joga van arra, hogy bármely ilyen jellegű 
kötelezettségének érvényesítése érdekében előzetesen 
végrehajtható, minden további jogsértéstől eltiltó bírósági 
határozat meghozatalát kérje, minden egyéb, az esetlegesen 
rendelkezésére álló jog és jogorvoslat mellett. ABS, illetve annak 
leányvállalatai a tulajdonosai, és lesznek mindenkor a tulajdonosai 
az összes olyan szellemi tulajdonjognak, amely létezik, illetve létre 
lett hozva, ki lett dolgozva, fel lett fedezve az ABS sire line 
csíraplazmából. 
 
Amennyiben a jelen Megállapodást lefordítják bármely más 
nyelvre, az angol nyelvű változat lesz továbbra is az irányadó.   
 
Aláírva és egyeztetve: 

 
 

By / Aláírás:_________________   _              ______ 
 

Print Name / Nyomtatott név:                             ____ 
 

Date / Kelt:           _____     __   ______     

 

MALE OFFSPRING / HÍMIVARÚ UTÓD – HOLSTEIN   FEMALE OFFSPRING / NŐIVARÚ UTÓD – HOLSTEIN 

Ranking* / Rangsorolás* Purchase Price / Vételár  Ranking* / Rangsorolás* Purchase Price / Vételár 

Top 10 $100,000  Top 25 $100,000 

Top 30 $50,000  Top 150 $40,000 

Top 100 $20,000  * Ranking is based on the 
female Offspring's TPI "Index" 
rank compared to females of 
the Offspring’s age or older in 
the most recent published 
Sire Summary CDCB file. 

*A besorolás a nőivarú utód TPI 
"Index" rangsorolása alapján 
történik az utód korának vagy 
annál idősebb nőivarú utódok 
alapján, ahogyan az közzé van téve 
a legfrissebben kiadott Sire 
Summary CDCB fájlban. 

Top 300 $10,000  

*Ranking is based on the male 
Offspring's TPI "Index" rank 
compared to bulls of the 
Offspring’s age or older in the 
most recent published Sire 
Summary CDCB file.  

*A besorolás a hímivarú utód TPI 
"Index" rangsorolása alapján 
történik az utód korának vagy 
annál idősebb hímivarú utódok 
alapján, ahogyan az közzé van 
téve a legfrissebben kiadott Sire 
Summary CDCB fájlban. 

 


