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T Á J É K O Z T A T Ó 

 

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-041206) 

(röviden: Bank) – hivatkozással a Magyar Telekom Nyrt. (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB) 

(továbbiakban: Társaság) 2021. május 10-én közzé tett nyilvános tájékoztatója alapján – ezúton értesíti a 

Magyar Telekom részvénytulajdonos ügyfeleit arról, hogy a Társaság saját részvény-visszavásárlási aukciót indít 

(továbbiakban: Tranzakció) 2021. június 10-én. 

A részvény-visszavásárlási aukció során a Társaság legfeljebb 10.207.597.960 forint összértékben 

(továbbiakban: Keretösszeg) tervez részvényeket visszavásárolni a Társaság részvényeseitől a részvényesek 

javadalmazása céljából. 

A részvények megvásárlására a legalacsonyabb ajánlattételi árszintről indulva kerül sor, legfeljebb a 

meghatározott Keretösszeg erejéig. A Tranzakció 2021. június 10-én, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) aukciós 

kereskedési rendszerének alkalmazásával kerül lebonyolításra, ajánlatgyűjtési és ügyletkötési időszakokból álló 

többáras ügyletkötési algoritmus szerinti vételi aukció keretében. A Tranzakcióban való részvétel önkéntes. 

 

A Bank  tájékoztatja a Magyar Telekom részvénytulajdonos ügyfeleit arról, hogy az eladási ellenajánlat igényeket 

kizárólag írásos formában fogadja be  a Tranzakció ajánlatgyűjtési és ügyletkötési időszakának végső lejárta 

előtt, de legfeljebb aznap, 2021. június 10-én 11:00-ig, az alábbi elektronikus levélcímre megküldve: 

befektetesinfo@takarek.hu 

 

A Bank ezúton kéri az aukció iránt érdeklődő tisztelt ügyfeleit, hogy eladási ellenajánlatukban az alábbi 

paramétereket megadni szíveskedjenek: 

 a részvénytulajdonos neve, 

 a részvénytulajdonos Clavis azonosítója, 

 a részvénytulajdonos telefonszáma, 

 az eladási ellenajánlatra felajánlott darabszám, és 

 az eladási ellenajánlatban elvárt minimum ár. 

 

A beérkezett megkereséseket követően a Bank üzletkötői az írásos ajánlatban megadott telefonszámon felveszik 

a kapcsolatot a részvénytulajdonos ügyfelekkel, és hangrögzített telefonhívásban megerősített információk után  

a BÉT rendszerében rögzítik az aukciós ajánlatot. 

 

A hiányos, illetve nem pontosan megadott adatok, valamint a határidő után beérkezett aukciós eladási 

ajánlatok miatt keletkező veszteségek felelősségét a Bank kizárja! 
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Fontos hangsúlyozni, hogy az aukció keretében történő eladás OTC tranzakciónak minősül, ezért az azokon a 

pozíciókon elért nyereség vagy veszteség nem állítható szembe a szabályozott piacon realizált nyereséggel vagy 

veszteséggel. Amennyiben TBSZ számlán tartott Magyar Telekom részvények értékesítésére kerül sor, az más, a 

TBSZ-en tartott eszközökhöz hasonlóan adózik. 

 

A Társaság által 2021. május 10-én publikált nyilvános tájékoztató az alábbi weboldalon tekinthető meg: 

https://www.bet.hu/newkibdata/128560830/SBB_announcement_10May2021_hun.pdf 

 

 

Köszönjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét! 

Budapest, 2021. június  04.   

                           MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.  
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