
K Ö Z L E M É N Y  
a 2016/Y. sorozatszámú Prémium Euró Magyar Államkötvények adagolt kibocsátás útján 

történő nyilvános ajánlattételének módosításáról  és nyilvános forgalomba hozatalának 

lezárásáról 

A Magyar Állam („Kibocsátó”) a kötvényről szóló 285/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az 

éves központi költségvetési törvény szerint, Prémium Euró Magyar Államkötvény elnevezéssel, az 

Európai Bizottság (Eurostat) által a Résztvevő Tagállamokra vonatkozóan közzétett végleges 

harmonizált fogyasztói árindex-változáshoz kötött változó kamatozású, az alábbiak szerinti 

államkötvény forgalomba hozatalát hirdette meg a 2013. május 14. napján kelt, Nyilvános 

Ajánlattételben:  

 

Elnevezés:  

 

Prémium Euró Magyar Államkötvény  

Sorozatszám: 2016/Y 

  

ISIN-kód: 

 

HU0000402698 

Névérték: 

 

1 EUR, azaz Egy euró 

Értékpapír-típus: névre szóló értékpapír 

Az előállítás módja: dematerializált értékpapír 

 

Az ÁKK Zrt. tájékoztatja a befektetőket, hogy a Kibocsátó a Nyilvános Ajánlattételben meghirdetett 

összesen 500.000.000,- EUR, azaz Ötszázmillió euró összegű forgalomba hozatali mennyiségnek 

2014. január 13. napjától további 70.000.000,- EUR, azaz Hetvenmillió euró összeggel való 

megemelését határozta el, így 2014. január 13. napjától a forgalomba hozatali mennyiség 

570.000.000,- EUR, azaz Ötszázhetvenmillió euró.  

Az ÁKK Zrt. egyúttal tájékoztatja a befektetőket, hogy a Nyilvános Ajánlattételben megjelölt várható 

záró időpontot – 2014. május 23. napját – megelőzően 2014. január 13. napjával – a fentieknek 

megfelelően megemelt forgalomba hozatali mennyiség kimerülése okán - a forgalomba hozatali 

eljárást lezárja. Az „Ismertető a Prémium Euró Magyar Államkötvény elnevezésű, 2016/Y 

sorozatszámú államkötvények nyilvános forgalomba hozatalához” című dokumentum („Ismertető”) B. 

jelű melléklete 2.1.3. pontjának, valamint 3.1. és 3.2. pontjának megfelelően az utoljára 2014. január 

10. napján déli 12.00 óráig bezárólag a Forgalmazók részére leadott és a Forgalmazók által 2014. 

január 10. napján 12.30-ig az ÁKK Zrt. részére összesítetten benyújtott, 2014. január 13-i értéknapra 

szóló vételi nyilatkozatok kerülnek a Kibocsátó által a forgalomba hozatali eljárás keretében 

elfogadásra.  

A forgalomba hozatal egyéb, a 2013. május 14. napján kelt Nyilvános Ajánlattételben és 2013. május 

14. napján kelt és 2013. szeptember 30-án módosított Ismertetőben foglalt feltételei változatlanok. 

Új Prémium Euró Magyar Államkötvény-sorozat kibocsátásáról a Kibocsátó nem hozott döntést. 

Budapest, 2014. január 10. 

 

 

 Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 


