
 

Hirdetmény az ERSTE Bank Hungary Zrt. 100.000.000.000 forint keretösszegű 
kibocsátási programjáról 

 
 
Az ERSTE Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) 100.000.000.000 
(egyszáz milliárd) forint keretösszegű kibocsátási programot indított el, melynek elnevezése: 
ERSTE Bank Hungary Zrt. Kötvényprogram 2014 – 2015.  
A kibocsátási programról az ERSTE Bank Hungary Zrt. igazgatósága 2014. szeptember 26-
án kelt 84/2014 számú határozatával döntött.  
 
A Magyar Nemzeti Bank a kibocsátási programhoz készült 2014. október 14−i dátumú 
alaptájékoztatók, valamint e hirdetmény közzétételét a 2014. november 18. napján kelt H-
KE-III-647/2014. számú határozatával engedélyezte. Az alaptájékoztatók az engedélyezést 
követő 12 hónapig érvényesek. 
 
Az ERSTE Bank Hungary Zrt. a kibocsátási program alapján kötvényeket bocsát ki nyilvános 
forgalombahozatal útján. 
 
Az ERSTE Bank Hungary Zrt. dönthet a kibocsátásra kerülő Kötvények szabályozott piacra 
történő bevezetéséről, melyet a Végleges Feltételekben rögzít. 
A kibocsátási program alapján megvalósuló egyedi forgalomba hozatalra vonatkozó adatokat 
az egyes részkibocsátásokhoz készített hirdetmény és végleges feltételek tartalmazzák. 
A kibocsátási program alaptájékoztatói az ERSTE Bank Hungary Zrt. honlapján 
(www.erstebank.hu) megtekinthetők és letölthetők. A befektetők nyomtatott példányt az 
ERSTE Bank Hungary Zrt. székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) igényelhetnek. 
 
 
 
Budapest, 2014. november 19. 
 
 

 
Erste Bank Hungary Zrt. 

 
 



RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 
 

Az Erste Bank Hungary Zrt. …………………………………… Kötvény 
jegyzésének lezárásáról és forgalomba hozataláról 

 (ISIN: HU……………………….) 
 

 
Az Erste Bank Hungary Zrt., (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) ezúton a következő rendkívüli 
tájékoztatást teszi közzé. A …………………….. és …………………….. között jegyezhető 
…………………….. kötvény jegyzése sikeresen lezárult, azzal, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. 
minden jegyzést elfogadott. A befektetők összesen …………………….. HUF, azaz …………………….. 
forint névértékben jegyezték a kötvényt. 
 
Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 
törvény 55.§ (1) bekezdésében, valamint a 24/2008 (VIII.15) PM rendelet 4 sz. melléklet 1.2 pontjában 
előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tőkepiac résztvevőit, hogy a Társaság 
Magyar Nemzeti Bank  …………………………….-án kelt, ………………………………. számú 
határozatában jóváhagyott 2014-2015. évi 100 milliárd forint együttes keretösszegű kötvényprogram 
keretei között …………………….. elnevezéssel (ISIN azonosító: HU……………………….) 
…………………………………-i keletkeztetési értéknappal ……………………………….. HUF, azaz 
…………………………………. forint össznévértéken kötvényt helyezett forgalomba, továbbá a 
kötvények bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdére. 
 
 
Budapest, ……………………………… 
 
 

Erste Bank Hungary Zrt. 
 
 

 


