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Az  
RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató  

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 
 

HIRDETMÉNYE 
 
 
a Társaság által kibocsátásra kerülő minimum 50.000 darab, maximum 400.000 darab 10 
forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény nyilvános forgalomba hozatalához 
készített Tájékoztató közzétételéről  
 
Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság (székhelye: 1118. Budapest, Számadó u. 19.; nyilvántartja a Fővárosi 
Bíróság, mint Cégbíróság; cégjegyzékszáma: 01-10-045428) ("Kibocsátó") jelen hirdetmény 
útján közzéteszi, hogy az Európai Parlament és Tanács 2003/71/EK Irányelve, a Bizottság 
809/2004/EK Rendelete és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásainak 
megfelelően elkészített, a Kibocsátó által kibocsátásra kerülő minimum 50.000 darab, 
maximum 400.000 darab 10 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény 
alaptőkeemelés keretében történő nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztató 
közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete E-III/20.432/2008. számú 
határozatával jóváhagyta, valamint hogy a Tájékoztató 1. számú Kiegészítésének közzétételét 
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete EN-III/KR-3/2009 számú határozatával 2009. 
07. 07. napon hagyta jóvá. (A tájékoztató és az 1. számú kiegészítése együttesen az 
alábbiakban: Tájékoztató) 
  
Jegyzési időszak:  2009. 07. 13. napjától 2009. 07. 17. napjáig tart,  

a Forgalmazó üzleti nyitvatartása szerint, azzal, hogy a jegyzési időszak 
utolsó napján 16.30 óráig.  

 
 
A tervezett jegyzési időszak hossza minimum 3 munkanap, legfeljebb 5 munkanap. A 
jegyzés a teljes felajánlott mennyiséget elérő, illetve meghaladó túljegyzés esetén a 
meghirdetett jegyzési időszak vége előtt is lezárható, azonban még túljegyzés esetén sem 
zárható le a jegyzési időszak első három napján. A jegyzés esetleges jegyzési időszak 
előtti lezárásáról a kibocsátó (www.rfv.hu), a forgalmazó (www.erstebroker.hu), és a 
Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) internetes honlapján, valamint a 
www.kozzetetelek.hu honlapon hirdetményt tesz közzé.  
 
 
Forgalomba hozatali ár:  2.750,- HUF azaz kettőezer-hétszázötven forint 
 
 

http://www.rfv.hu/
http://www.erstebroker.hu/
http://www.bet.hu/
http://www.kozzetetelek.hu/
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A Tájékoztató alapján történő nyilvános forgalomba hozatal eredményes lezártát és az 
alaptőkeemelés cégbírósági bejegyzését követően a Kibocsátó a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 
Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatának rendelkezései alapján a lejegyezett 
részvénymennyiség Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését kezdeményezi. 

 
A nyilvános forgalomba hozatalra vonatkozó Tájékoztató a Kibocsátó honlapján 
(www.rfv.hu), valamint az Erste Befektetési Zrt. mint Forgalmazó honlapján 
(www.erstebroker.hu) közzétételre került. A Tájékoztató nyomtatott formában a Kibocsátó 
székhelyén (1118. Budapest, Számadó u. 19. ), illetve a forgalmazó székhelyén (1138 
Budapest, Népfürdő u. 24-26.) igényelhető.  
 
A részvényjegyzés részletes feltételei és a befektetési döntés meghozatalához szükséges 
részletes információk a közzétett Tájékoztatóban találhatóak.  
 
Budapest, 2009. 07. 10.  
 
 
 
 

RFV Nyrt. 
Igazgatósága 

http://www.rfv.hu/
http://www.erstebroker.hu/

