
 
 
 

Hirdetmény az ERSTE Bank Hungary Zrt. 2018-2019. évi 100.000.000.000 forint keretösszegű 
kibocsátási programjára vonatkozó Alaptájékoztató 1. számú kiegészítéséről 

 
A Magyar Nemzeti Bank az Erste Bank Hungary Zrt. 2018-2019. évi 100.000.000.000 forint, azaz 
egyszázmilliárd forint keretösszegű kibocsátási programjához készült 2018. július 26-i dátumú 
alaptájékoztatók és azok hirdetményének közzétételét a 2018. augusztus 9-én kelt H-KE-III-382/2018. 
számú határozatával engedélyezte.  
 
Az Erste Bank Hungary Zrt. kérelmére a Magyar Nemzeti Bank 2018. november 23-án kelt H-KE-III-
548/2018. számú határozatával engedélyezte az alaptájékoztatók 2018. október 29-én kelt 1. számú 
kiegészítésének közzétételét. 
 
Az ERSTE Bank Hungary Zrt. a kibocsátási program alapján kötvényeket bocsát ki nyilvános 
forgalomba hozatal 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. 
 
Tekintettel arra, hogy jelen hirdetmény közzétételének időpontjában zajlik a 2,40% ERSTE USD 
Kötvény 2018-2021, illetve a 2,00% ERSTE USD Kötvény 2018-2019 elnevezésű kötvények 
jegyzése, a szóban forgó kötvényeket az alaptájékoztatók kiegészítésének közzététele előtt 
lejegyző befektetők számára az alábbi tájékoztatást adjuk: 
 
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 33. § (1) bekezdése értelmében „Ha a tájékoztatót az 
értékpapír nyilvános forgalomba hozatalára irányuló eljárás időtartama alatt kiegészítették, az a 
befektető jogosult a jegyzési nyilatkozat visszavonására, a megállapodástól való elállásra, aki a 
kiegészítés közzététele előtt az értékpapírt lejegyezte vagy megvételére megállapodást kötött. A 
befektető az elállási jogát a kiegészítés közzétételét követő két munkanapon belül gyakorolhatja.” 
 
A fentiek értelmében az elállási jog 2018. november 27-ig gyakorolható a vonatkozó Végleges 
Feltételekben rögzített értékesítési helyeken. 
 
A kibocsátási program alaptájékoztatói, valamint annak kiegészítései 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, 2018. november 23. 
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