
A Nordtelekom Nyrt. reszvenyeinek ertekesItese a BET aukei6s moduljan keresztUl

A NordTelekom Nyrt. (1074 Budapest, Dohany utea 12-14.) megbfzasab61 a Random Capital
Zrt. (1053 Budapest, Szep u. 2.) maximum 5.600.000 db. azaz btmilli6 hatszazezer darab 10
forint/darab nevertekii, osszesen 56.000.000 Ft, azaz btvenhatmilli6 forint nevertekii
NordTelekom Nyrt. reszvenyt (a tovabbiakban: NordTelekom reszveny) ertekesft.

A maximum 5.600.000 darab NordTelekom reszveny ertekesitesere a Budapesti Ertektozsde
MMTS rendszerenek aukei6s moduljaban kerill; sor, ahova minden, a BET
reszvenyszekei6ban tagsaggal rendelkezo befektetesi ·szolgaltat6 beviheti ilgyfelei veteli
megbfzasait az alabbiakban reszletezett m6don:

Ertekpapir: NordTelekom Nyrt. reszveny (ISIN azonosft6: HU0000122098)
Ertekesito: NordTelekom Nyrt.
Ertekesitendo darabszam: 5.600.000 darab
Ertekesites idopont,ja: 2013. szeptember 24. kedd 13 6ra
Veteli ajanlatok gyiijtese: befektetesi szolgaltat6kt61 fUggoen eltero
Veteli ajanlatok bevitele: a NordTelekom reszvenyek ertekesftesere killon letrehozott nem
nyilvanos - az ajanlattevo szamara csak a sajat ajanlatainak adatait hozzaferhetove, lathat6va
tevo - ajanlati konyvbe a befektetesi szolgaltat6 altai gyiijtOtt ajanlatok legkorabban 2013.
szeptember 24. kedd 08:30 6rat61 legkesobb 2013. szeptember 24. kedd 12:30 6raig tOlthetok
tel.
Veteli ajanlatok arfolyama: minimum 18 forintldarab es maximum 20 forintldarab arfolyam
Veteli ajanlatok arfolyamai: 18 forint, 19 forint, 20 forint arfolyamertekek

Kotes, ajanlatok elfogadasa: egyensulyi aras ajanlat parositas. Az a minimum 18 forint es
maximum 20 forint kozotti (beleertve a 18 forintot es 20 forintot is) arfolyamertek, ahol az
5.600.000 darab reszvenybol a legtObb felajanlott reszveny ertekesitheto. Az egyensulyi ar
egy adott arfolyamertek valamelyike a minimum 18 forint es maximum 20 forint
arfolyamsavban. Tehat 18 forint, 19 forint, 20 forint arfolyamertekek kozill az a maximalis
arfolyamertek, ahol a legtObb reszveny kotese lehetseges maximum 5.600.000 darabig.

Allokaci6: Abban az esetben, amennyiben a kialakult egyensulyi aron a befektetok altai
igenyelt reszvenyek darabszama meghaladja a felajanlott mennyiseget, akkor az
ajanlatok parositasakor elsobbseget elveznek elsosorban a magasabb arfolyamerteken adott
ajanlatok, masodsorban az azonos arfolyamerteken adott ajanlatok kozill azok az ajanlatok,
amelyek idoben elobb kerUlnek a Budapesti Ertektozsde aukci6s moduljakt:~nt a NordTelekom
aukei6s ertekesftesere letrehozott ajanlati konyvebe.
(Amennyiben PELDA VL 19 forint lesz az egyensulyi arfolyam, Ltgy az osszes 20 forinton
adoll ajanlat leljesiil, a 19forinton adolt ajanlatok koziil pedig id6rendben adolt megbizasok
addig leljesiilnek, ameddig az 5.600.000 darab reszveny erlekesilese leljesiil. Ebben a
PELDABAN az osszes eljogadoll ajanlal arfolyama j 9 .forinl/darab reszveny lenne a 20
forinl/darab arfolyamerteken adol/ ajanla/ok ese/eben is, viszont a 19fhrinton ado// ajGlnlalOk



egy n!sze - az idorendben ha/u/ al/6k - nem biztos, hogy teljesiilnek, ille/ve a J8 lorin/on
adOlf reszw!nyenken/i ajan/a/ok k6ziil egyik ajan/at sem /f'ljesiilne.)

Tobblet igeny kielegitese: A NordTelekomNyrt. az 5.600.000 darab egyenkent 10
forint/darab neverteldi reszvenyertekesitesen tul, tObbletigenyt nem fogad el.

A vasarolt reszvenyek jovairasa: a NordTelekom Nyrt. altai a Budapesti Ertektozsde
aukci6s moduljaban ertekesitett reszvenyek elszamolasa azonos a tozsdei ugyletek altalanos
elszamol:'isaval, tehat a KELER Zrt. a megvasarolt reszvenyeket a befektetesi szolgaltat6k
szamlajan, az ugyletkotest koveto harmadik tozsdenapon frja j6va, ezzel parhuzamosan a
befektetesi szolgaItat6k is ezen a napon frjak j6va a fizikai eIszamolaskent a reszvenyeket a
befektetok szamlajan.

A BefektetOk reszvenyigenylesenek feltHelei: A NordTelekom reszveny vasarlasanak
alapfeItetele, hogy az UgyfeI rendelkezzen befektetesi szoIgaItat6naI nyitott
ertekpapfrszamlavaI. Az ertekpapfrok Tart6s Befektetesi Szamlara es NYESZ szamlara is
helyezhetok, ezen szamlak felteteleirol a befektetesi szolgaltat6k tudnak felvilagosftast adni.
Egyes befektetesi szoIgaltat6k csak offline uton vesznek fel megbfzast reszvenyvasarlasra,
mas szolgaltat6k online es offline uton is.
A megbfzasok felvetelenek es kezelesenek m6djar6J a befektetesi szolgaltat6k tudnak
felvilagosftast adni.
A megvasarolt reszvenyekkel val6 kereskedes megkezdese legkorabban a vasarlas napjan a
NordTelekom Nyrt. reszveny ajanlati konyveben kezdodhet meg, legkesobb a vasarIast61
szamitott harmadik napon, a reszvenyek fizikai j6vairasat kovetoen. Az aukci6s modulban
vasarolt reszvenyekkel tOrteno kereskedes megkezdesenek legkorabbi idopontjar61 a
befektetesi szolgaltat6k tudnak felvilclgositast adni. Felhivjuk a tisztelt befektetok tigyelmet,
hogy az eltero gyakorlat miatt tajekoz6djanak az adott feltetelekrol a befektetesi
szolgaltat6knal.

A NordTelekom reszvenyek ertekesitesehez kapcsolodo egyeb informaciok:

A reszvenybefektetes szokasost61 eltero kockazatu befektetes, a NordTelekom reszvenyek
kockazatait es hozamlehetosegeit a befektetoknek kell merlegelnie. A multbeli
reszvenyarakb61 es a jovobeli tervekbol sem lehet pontos hozamelvarasokra kovetkeztetni.
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