
NORBI UPDATE LOWCARB NYRT. NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
KÖZLEMÉNYE AZ OSZTALÉK KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL 
 
 
A Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: a "Kibocsátó") 
tájékoztatja a részvényeseit, hogy a 2015. április 28. napján megtartott közgyűlésén úgy határoztak a 
tulajdonosok, hogy (a Társaság könyvvizsgálója által auditált) 2014. december 31-i fordulónapra a 
számviteli törvény irányadó  rendelkezéseinek megfelelően  elkészített mérleg  alapján részvényenként  
bruttó 30  Ft (harminc forint) azaz, összesen 156.000.000,-Ft (százötvenhatmillió forint) 
osztalékot fizet ki az alábbiak szerint: 
 
 

1. Osztalékfizetés kezdő időpontja: 2015. május 29. 
Az osztalék kifizetését a Kibocsátó megbízásából a KELER Központi Értéktár Zrt. (1074 
Budapest, Rákóczi út 70-72., a továbbiakban: KELER Zrt.) végzi. 
 

2. Osztalékra való jogosultság: 
A Kibocsátó az osztalékfizetést megelőzően tulajdonosi megfeleltetést rendel el, melynek 
fordulónapja (tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja) 2015. május 21. Ennek megfelelően a 
2014. évi osztalékra jogosító Norbi Update Lowcarb részvényeket utoljára 2015. május 19-én 
lehet vásárolni a Budapesti Értéktőzsdén T+2 napos elszámolás esetén (ex-kupon nap: 2015. 
május 20.). Osztalékra azok a természetes és jogi személyek jogosultak, akik a tulajdonosi 
megfeleltetés fordulónapján a Norbi Update Lowcarb részvények tulajdonosai, és kérték 
részvénykönyvi bejegyzésüket. Az osztalékhoz való jog az osztalékfizetés kezdő napjától 
számított 5 év elteltével évül el. Az osztalék 2015. május 29-e után történő felvétele esetén a 
Kibocsátót kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 
Az osztalék 2015. május 29-től átutalással kerül közvetlenül a részvényes belföldi 
pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlájára (tulajdonosi megfeleltetés szerint), vagy  a  
részvényes eltérő rendelkezése* szerinti pénzforgalmi számlájára. 
 
*  A tulajdonosi megfeleltetés során a pénzforgalmi számlára vonatkozó, a számlavezető 
által megadott adatokban a részvényes a KELER Zrt. ügyfélszolgálatán (1074 Budapest, 
Rákóczi út 70-72.), személyesen leadott nyilatkozattal módosíthat 2015. május 21-ig. 

 

A KELER Zrt. részére közvetlenül adott ilyen rendelkezés esetén a részvényes felel a 
számlavezető megfelelő értesítéséért. 

 
3. Adólevonás: 

Belföldi  illetőségű  természetes  személy  részvényes  esetében:  16%  forrásadó  kerül  
levonásra 
 
Külföldi illetőségű természetes személy részvényes esetében: Az esetleges adólevonás  
az irányadó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményben foglaltak szerint 
történik feltéve, hogy a részvényes az adóilletőség igazolást és a haszonhúzói nyilatkozatot 
(hiteles magyar nyelvű fordítással együtt) a kifizetés kezdő napja előtt eljuttatta KELER Zrt.-
nek 
 
Belföldi és külföldi illetőségű nem természetes személy részvényes esetében: Nincs 
adólevonás 
 
 
 
 
 



 
Norbi Update Lowcarb Nyrt. 
 
 
 
 


