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DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

(székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., cégjegyzékszám: Cg.01-10-048384) 

HIRDETMÉNYE 

A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, 

Gellérthegy utca 17., cégjegyzékszám: Cg.01-10-048384; a továbbiakban: „Kibocsátó”) a jelen 

hirdetmény útján tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Kibocsátó által korábban kibocsátott, legalább 

150.000 darab és legfeljebb 600.000 darab, egyenként 50,- forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú 

dematerializált törzsrészvénynek (ISIN kód: HU0000135090) a Medasev Holding Kft. (székhely: 

1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., cégjegyzékszám: Cg.01-09-209753) általi nyilvános 

értékesítésre történő felajánlásáról a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a Bizottság 

2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk 

formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok 

terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendelete alapján készített  

Összevont Tájékoztató („Tájékoztató”) és az erről szóló jelen hirdetmény közzétételét a Magyar 

Nemzeti Bank („MNB”) 2016. október 12. napján kelt, H-KE-III-716/2016. számú 

határozatában engedélyezte. 

A Tájékoztatóban foglaltak szerint a Nyilvános Jegyzési Időszak 9 munkanap, amely 2016. október 

17-től (hétfő) 2016. október 27-ig (csütörtök) tart. A Nyilvános Jegyzési Időszak 2016. október 17-ét 

követő harmadik munkanapot követően bármikor lezárható, amennyiben ezen rövidebb időszak alatt a 

Nyilvános Értékesítés keretében megszerezhető 150 ezer darab Értékesítésre Felajánlott Részvény 

lejegyzésre került a befektetők által.  

A Kibocsátó Részvényei a BÉT terméklistájára 2015. október 28. napján felvételre kerültek, de a 

Részvényekkel való tőzsdei kereskedésre a jelen hirdetmény időpontjában a vonatkozó jogszabályok 

alapján még nincs lehetőség. A Részvények tőzsdei kereskedésének megkezdését a BÉT Általános 

Üzletszabályzata szerint külön eljárásban kérelmezheti a Kibocsátó, amely kérelmet - abban az esetben 

ha a Nyilvános Értékesítés nem hiúsul meg vagy a Nyilvános Értékesítésre történő felajánlás 

visszavonására nem kerül sor - a Kibocsátó a Nyilvános Jegyzési Időszak lezárultát követően a 

jogszabályok által lehetővé tett legkorábbi időpontban be fogja nyújtani a BÉT-hez. A tőzsdei 

kereskedés megkezdésére előreláthatólag a Nyilvános Jegyzési Időszak lezárultát követő 2-4 héten 

belül kerül sor. A Nyilvános Értékesítés meghiúsulása, vagy a Nyilvános Értékesítésre történő 

felajánlás visszavonása esetén a Kibocsátó nem fogja kezdeményezni a Részvényekkel történő tőzsdei 

kereskedés megkezdését. 

A Tájékoztató a Kibocsátó honlapján (www.dunahouse.com), valamint a Concorde Értékpapír Zrt. 

(székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) mint Vezető Forgalmazó honlapján (www.con.hu), továbbá 

az MNB által működtetett, közzétételre szolgáló honlapon (www.kozzetetelek.hu) 2016. október 14. 

napján közzétételre került. A Tájékoztató nyomtatott formában a Kibocsátó székhelyén (1016 

Budapest, Gellérthegy utca 17.), illetve a Vezető Forgalmazó székhelyén (1123 Budapest, Alkotás u. 

50.), továbbá a Tájékoztatóban megjelölt minden további Értékesítési Helyen igényelhető a Nyilvános 

Jegyzési Időszak lezárásáig. 

Az Értékesítésre Felajánlott Részvények megvásárlásának részletes feltételei és a befektetési döntés 

meghozatalához szükséges információk a közzétett Tájékoztatóban találhatóak.  

A jelen hirdetményben szereplő nagy kezdőbetűs kifejezések a Tájékoztatóban meghatározott 

jelentéssel bírnak. 

Budapest, 2016. október 14. 


