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Tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személy részvényvásárlási
tranzakciójáról
TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLY
ÜGYLETÉRŐL A PIACI VISSZAÉLÉSEKRŐL SZÓLÓ 596/2014/EU RENDELET ALAPJÁN
Budapest – 2018. július 5. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB),
Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy Rékasi Tibor, a Magyar Telekom Nyrt.
vezérigazgatója és igazgatóságának tagja az alábbiak szerint értesítette a Magyar Telekom Nyrt-t,
hogy 2018. július 4-én Magyar Telekom részvényt vásárolt:

1. A vezetői feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre
vonatkozó adatok
a) Név

Rékasi Tibor

2. Az értesítés indoka
a) Pozíció/státus

vezérigazgató, az Igazgatóság tagja
(596/2014/EU rendelet 3. cikk (1) bek. 25. a) pont)

b) Első értesítés/Módosítás

Első értesítés

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre
vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok
a) Név

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

b) LEI

529900CA1YDA41X76751

4. Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az
egyes ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan,
ahol ügyletet bonyolítottak le
a) A pénzügyi eszköz leírása, az eszköz típusa

részvény

Azonosító kód
b) Az ügylet jellege
c) Ár(ak) és volumen(ek)

ISIN HU0000073507
részvényszerzés
Ár(ak)

Volumen(ek)

409,99 Ft/db

50 000 db

406,41 Ft/db

50 000 db

d) Összesített információ
-

Összesített volumen
Ár

100 000 db
408,20 Ft, 40 820 000 Ft

e) Az ügylet dátuma

2018-07-04 13:12

f) Az ügylet helye

Budapesti Értéktőzsde
MIC: XBUD

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre
vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen
kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott
mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem
vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan
frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó
kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2017. december 31-én végződött évre vonatkozó, a
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

