
Az 

MKB BANK NYRT.1 

(székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040952) 

HIRDETMÉNYE  

Az MKB Bank Nyrt.1 (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszáma: 01-10-040952; a 

„Kibocsátó”) 2019. január 27. napján tartott Közgyűlésén döntött – a Tőzsdei Bevezetéstől függő 

hatállyal – a nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásról és a Kibocsátó 100.000.000 darab, 

egyenként 1.000 forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú 

törzsrészvényének (a „Részvények”) a BÉT Részvények „Standard” kategóriájába történő 

bevezetéséről. A Kibocsátó 2019. április 5. napján az MNB részére benyújtotta Tőzsdei Bevezetéssel 

kapcsolatban készült összevont tájékoztatóját (a „Tájékoztató”). 

A Kibocsátó a jelen hirdetményben (a „Hirdetmény”) tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy 

a Tájékoztató és a jelen Hirdetmény közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2019. május 27. napján 

meghozott, H-KE-III-353/2019. számú határozatával engedélyezte. 

A Részvények a HU0000139761 ISIN azonosítót viselik. 

A Kibocsátó a jóváhagyott Tájékoztató alapján kérelmezni fogja a Részvények Tőzsdei bevezetését. A 

Tőzsdei Bevezetés tervezett ideje 2019. május 30. napja. A Részvények BÉT-en történő kereskedése 

várhatóan 2019. június 14. napján kezdődik. 

A Tőzsdei Bevezetéssel egyidejűleg nyilvános tranzakcióra nem kerül sor. 

A Tájékoztató a Kibocsátó honlapján (https://www.mkb.hu/), a BÉT honlapján 

(https://www.bet.hu/), továbbá az MNB hirdetmények közzétételére szolgáló honlapján 

(https://kozzetetelek.mnb.hu/) 2019. május 30. napján közzétételre került. Külön kérés esetén a 

Tájékoztató a Kibocsátó székhelyén (1056 Budapest, Váci u. 38.) nyomtatott formában is igényelhető 

a jelen Hirdetmény közzétételét követő 1 héten belül. 

A jelen Hirdetmény a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a 2003/71/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek a tájékoztató jóváhagyására és közzétételére, valamint a reklámok terjesztésére 

vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről és a 809/2004/EK 

bizottsági rendelet módosításáról szóló Bizottság (EU) 2016/301 felhatalmazáson alapuló rendelete 

alapján készült. A jelen Hirdetményben található nagybetűs fogalmak és kifejezések eltérő 

rendelkezés hiányában a Tájékoztatóban meghatározott jelentéssel bírnak. 

Kelt: Budapest, 2019. május 27. 

                                                           
1
 Jelen hirdetmény keltének napján a Kibocsátó MKB Bank Zrt. néven, még zártkörűen működő részvénytársaságként 

működik. A működési forma váltásra a Részvények Tőzsdei Bevezetésével kerül sor. 


