
HIRDETMÉNY	

OTP	Bank	részvények	tőzsdei	aukciós	eljárás	keretében	történő	értékesítéséről	

Az	 EQUILOR	 Befektetési	 Zrt.	 (1037	 Budapest,	 Montevideo	 u.	 2/C;	 Cg.:	 01-10-

041431)	 aukciós	 ajánlattevőként	 eljárva	 az	 alábbi	 aukciós	 hirdetményt	 teszi	

közzé:	

1. Az	aukció	keretében	értékesítésre	felajánlott	részvények	

Értékpapír	neve:	OTP	Bank	részvény	

Értékpapír	ISIN	kódja:	HU0000061726	

Értékpapír	típusa:	névre	szóló	

Értékpapír	névértéke:	100	HUF	

Értékesítésre	felajánlott	darabszám:	14.091.953	db	

2. Az	értékesítés	menete	és	szabályai	
Az	értékesítés	tőzsdei	aukció	keretében	kerül	lebonyolításra	a	BÉT	által	
üzemeltetett	 MMTS1	 kereskedési	 rendszer	 aukciós	 értékpapírtáblájának	
alkalmazásával.	

Tőzsdenap:	2015.10.29.	

Ajánlatgyűjtési	időszak	(csak	kompetitíváras	ajánlatok	beadására	van	
lehetőség):		

10	óra	00	perctől	12	óra	00	percig	

Ügyletkötési	időszak:	12	óra	00	perctől	16	óra	30	percig	

Ügyletkötési	algoritmus:	többáras	

Allokáció	módja:	arányos	

Teljesítési	nap:	T+2	

Az	ajánlati	könyv	nem	nyilvános.	

Az	 aukcióban	 való	 részvétel	 feltétele,	 hogy	 az	 aukcióban	 aukciós	
ellenajánlatot	 tevő	 tőzsdetag	 a	 megfelelő	 nyilatkozatot	 cégszerűen	
aláírva,	scannelt	formában	legkésőbb	2015.10.29-én	8:45-ig	eljuttassa	az	
Equilor	Befektetési	Zrt.-hez.	A	megfelelő	nyilatkozat	megadott	időpontig	
történő	 beérkezésének	 hiányában	 az	 adott	 tőzsdetag	 által	 aukciós	
ellenajánlat	beadására	nem	nyílik	lehetőség!	A	tőzsdetagok	részletekről	
Vavrek	Zsoltnál	érdeklődhetnek	a	+36	1	430	3991	telefonszámon.		

A	 BÉT	 Zrt.	 vezérigazgatójának	 426/2015.	 számú	 határozatának	 1.2.5.1.2.	
pontja	 szerint	 az	 ajánlattevő	 kifejezetten	 fenntartja	 magának	 a	 jogot,	
hogy	 a	 megtett	 ellenajánlatok	 árainak	 figyelembe	 vétele	 alapján	 ne	
tegyen	aukciós	ajánlatot	az	előre	meghirdetett	mennyiségre.	

Budapest,	2015.10.28.	



	

A	 jelen	 dokumentumban	 foglalt	 tájékoztatásoknak	 nem	 célja	 és	 feladata	 bármiféle	 döntéshozatal	
megalapozása,	 beleértve,	 de	 nem	 kizárólag	 a	 befektetési	 döntéseket	 és	 kockázatkezelést.	 Az	 Equilor	
Befektetési	Zrt.,	munkavállalói	és	ügyfelei,	illetve	hozzátartozóik	a	tájékoztatóban	szereplő	pénzügyi	
eszközök	 és	 származtatott	 instrumentumok	 tekintetében	 pozíciókkal	 rendelkezhetnek,	 melyek	 a	
dokumentumban	foglaltaktól	függetlenül	bármikor	megváltozhatnak.	A	dokumentumban	foglalt	tájékoztatások	
tekintetében	 nem	 kerültek	 figyelembevételre	 az	 egyes,	 dokumentumhoz	 hozzáférő	 befektetők	 egyedi	
befektetési	 céljai,	 kockázatvállaló	 képessége,	 pénzügyi	 ismeretei,	 vagy	 amennyiben	 a	 dokumentum	
címzettje	 az	 Equilor	 Befektetési	 Zrt.	 ügyfele	 vagy	 korábbi	 ügyfele	 az	 általa	 kitöltött	 ún.	
alkalmassági,	ill.	megfelelési	teszt	eredménye.	Mielőtt	bármilyen	befektetési	instrumentumban	pozíciót	
vállal,	 feltétlenül	 győződjön	 meg,	 hogy	 megértette	 a	 piac	 működését	 és	 kockázatát,	 s	 az	 teljes	
mértékben	 megfelel	 saját	 –	 befektetési	 -	 céljainak	 és	 elvárásainak,	 kockázatvállaló	 képességének,	
ügyleti,	ill.	pénzügyi	eszközökre	vonatkozó	ismereteinek.	A	jelen	dokumentumban	foglalt	információk	nem	
helyettesítik	a	pénzügyi	eszközökhöz	kapcsolódó,	kibocsátó(k)	által	kiadott	hivatalos	tájékoztatókat,	
kezelési	szabályzatokat,	hirdetményeket,	ill.	a	befektetési	ügyleteket	bemutató	ismertetőket,	ezért	a	
megalapozott	 befektetési	 döntés	 meghozatalához	 kiemelten	 fontos	 ezek	 áttanulmányozása,	 megértése,	
pontos	 ismerete.	 Jelen	 dokumentum	 hirdetésnek,	 reklámnak	 minősül	 és	 nem	 a	 befektetési	 elemzés	
függetlenségének	előmozdítását	célzó	jogi	követelményeknek	megfelelően	készült,	egyúttal	nem	vonatkozik	
rá	 a	 befektetési	 elemzés	 terjesztését,	 közzétételét	 megelőző	 ügyletkötésre	 vonatkozó	 tilalom.	 A	
pénzügyi	eszközökre	vonatkozó	ügyletek	során	feltétlenül	vegye	figyelembe	a	tranzakciók	adóvonzatát,	a	
tranzakciókhoz	 kapcsolódó	 adózási	 kérdéseket.	 Adózási	 kérdésekkel	 kapcsolatban	 esetlegesen	 közölt	
információk	 kizárólag	 tájékoztatásnak	 minősülnek	 és	 nem	 tekinthetők	 adótanácsadásnak,	 a	 vonatkozó	
jogszabályok	hivatalos	értelmezésének.	Az	Equilor	Befektetési	Zrt.nem	vállal	felelősséget	az	adózással	
kapcsolatos	vonatkozó	jogszabályi	rendelkezések	dokumentumban	szereplőtől	eltérő	értelmezéséből,	vagy	a	
jogszabályi	 változásokból	 eredő	 jogkövetkezményekért.	 Az	 adójogszabályok	 értelmezése	 és	 azok	
alkalmazása	 kizárólag	 az	 adózó	 felelőssége.	 A	 tényleges,	 pontos	 adókötelezettség	 mértékére	 számos	
egyedi	 tényező	 lehet	 hatással,	 ezért	 ezt	 minden	 esetben	 egyedi	 vizsgálatnak,	 felmérésnek	 kell	
megelőznie.	 Nemzetközi	 ügyletek	 esetén	 figyelembe	 kell	 venni	 az	 ügyletkötés	 helyén	 érvényes	
adójogszabályokat	 is,	 amelyek	 a	 magyar	 jogszabályoktól	 eltérő	 adókötelezettséget	 eredményezhetnek.	
Tartós	befektetési,	ill.	nyugdíj-előtakarékossági	formák	tekintetében	ismerje	meg	a	rendelkezésre	álló	
fogyasztóvédelmi	 tájékozatókat,	 és	 szükséges	 figyelembe	 venni	 a	 számla	 fenntartási	 költségeit	 is.	 A	
fentiekben	 foglalt	 információk	 ismerete	 nem	 mentesíti	 az	 adózót	 az	 alól,	 hogy	 az	 adótörvények	
mindenkori	 hatályos	 rendelkezéseiről	 elvárható	 módon	 maga	 is	 tájékozódjon,	 ill.	 szükség	 esetén	
adótanácsadó	segítségét	vegye	igénybe.	


