Rendkívüli közzététel az EXIM 2019/1 EUR és az EXIM 2020/1 Kötvények tőzsdei bevezetéséről és a
kapcsolódó árjegyzői szerződés lényeges adatairól

A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest,
Nagymező u. 46-48., cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042594, nyilvántartó cégbírósága a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban: „Kibocsátó”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
(Tpt.) 55. § (1) bekezdésére, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos
tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 2. § (3)
bekezdésére és 4. mellékletének 1.3. és 1.26.3 pontjára hivatkozással rendkívüli tájékoztatás
keretében az alábbi információt teszi közzé:
A Kibocsátó a mai napon nyilvános aukció keretében hozta forgalomba az EXIM 2019/1 EUR és az
EXIM 2020/1 kötvénysorozatokat. A Kibocsátó kezdeményezte a kötvénysorozatok bevezetését a
Budapesti Értéktőzsdén, a tőzsdei kereskedés július 5-én indul.
A Kibocsátó a kötvénysorozatokhoz kapcsolódóan az Erste Bank Hungary Zrt-vel („Árjegyző”)
árjegyzői szerződést kötött.
Az Árjegyző az EXIM 2019/1 EUR kötvénysorozatra vonatkozóan 9.00 órától 10.30 óráig és 12.30
órától 14.00 óráig folyamatosan azonnali vételi és eladási ajánlatot tesz legalább 25.000 euró, azaz
huszonötezer euró névértékben azzal, hogy eladási ajánlatot csak aktuálisan a tulajdonában lévő
adott mindenkori mennyiség erejéig köteles adni. Az Árjegyző az árjegyzési tevékenységét legfeljebb
50 (ötven) bázispontos hozammarzzsal köteles elvégezni. Az Árjegyző az EXIM 2019/1 EUR
kötvénysorozatra vonatkozó árjegyzését a lejáratot megelőző 90. naptári napig a Bloomberg-en végzi
minden olyan napon, amelyen a KELER munkanapot tart.
Az Árjegyző az EXIM 2020/1 kötvénysorozatra vonatkozóan 9.00 órától 10.30 óráig és 12.30 órától
14.00 óráig folyamatosan azonnali vételi és eladási ajánlatot tesz legalább 10.000.000 forint, azaz
tízmillió forint névértékben azzal, hogy eladási ajánlatot csak aktuálisan a tulajdonában lévő adott
mindenkori mennyiség erejéig köteles adni. Az Árjegyző az árjegyzési tevékenységét legfeljebb 50
(ötven) bázispontos hozammarzzsal köteles elvégezni. Az Árjegyző az EXIM 2020/1 kötvénysorozatra
vonatkozó árjegyzését a lejáratot megelőző 90. naptári napig a Bloomberg-en végzi minden olyan
napon, amelyen a KELER munkanapot tart.
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