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HIRDETMÉNYE
A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Futó
utca 47-53. VII. em., cégjegyzékszám: Cg.01-10-046425, a továbbiakban: ‘Kibocsátó’) a jelen
hirdetmény útján tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Kibocsátó által 2018. május 28. napján
elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátott 17.000.000 darab, egyenként 500 forint
névértékű, „B” sorozatú dematerializált törzsrészvénysorozatnak (ISIN: HU0000160262, a
továbbiakban: ‘”B” Részvények’) a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em., cégjegyzékszám: Cg. 01-10044764, a továbbiakban: ‘Budapesti Értéktőzsde’) által működtetett szabályozott piacra történő
bevezetéséhez 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, valamint a Bizottság 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 2016/301 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján készített
összevont tájékoztató (‘Tájékoztató’) és jelen hirdetmény közzétételét a Magyar Nemzeti Bank
(‘MNB’) 2018. szeptember 19. napján kelt, H-KE-III-443/2018. számú számú határozatában
engedélyezte.
A Tájékoztató a Kibocsátó honlapján (www.finextnyrt.hu), valamint az MNB által működtetett,
közzétételre szolgáló honlapon (www.kozzetetelek.hu) 2018. szeptember 20. napján közzétételre
került. A Kibocsátó a Tájékoztatót a befektető kérésére nyomtatott formában a Kibocsátó székhelyén
(1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.) nyomtatott formában ingyenesen rendelkezésére bocsátja.
A Részvényekre és a Kibocsátóra vonatkozó információk, valamint a befektetési döntés
meghozatalához szükséges egyéb információk a közzétett Tájékoztatóban találhatóak.
A Tájékoztatóban foglaltak szerint a Kibocsátó a “B” Részvények Budapesti Értéktőzsde által
működtetett szabályozott piacra történő bevezetését a Tájékoztató és a jelen hirdetmény közzétételét
engedélyező MNB határozat kézhezvételét, valamint a Tájékoztató és a jelen hirdetmény közzétételét
követően kérelmezi. A tőzsdei kereskedés megkezdésére – a Budapesti Értéktőzsde döntésének
függvényében – előreláthatólag a bevezetési kérelem benyújtását követő 1 héten belül kerül sor.
A jelen hirdetményben szereplő nagy kezdőbetűs kifejezések a Tájékoztatóban, illetve a Budapesti
Értéktőzsde Általános Üzletszabályzatában meghatározott jelentéssel bírnak.
Budapest, 2018. szeptember 20.
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