A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetoleg szavazati jog megszerzésének vagy
elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány

1.
Olyan meglévo részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog
kapcsolódikii: TvNetwork Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.
2.

A bejelentés oka (jelölje be a megfelelo négyzetet/négyzeteket):
[X ] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
[] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények
megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény

3.

A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: Businesslink Szolgáltató Kft.

4.

A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytol)iv: ……………………..

5.

Az ügylet idopontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének idopontjav: 2010. január 05.

6.

Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 20%, 25%

7.

Bejelentett adatok:

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi
A részvények
osztálya/típusa
(lehetoleg az ISIN-kód
használatával)

TvNetwork
törzsrészvény

A kiváltó ügyletet megelozo
helyzet vii

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii:

Részvények
száma

Részvények
száma

Szavazati jogok száma x

Szavazati jogok %-a

Közvetlen

Közvetlen xi

Közvetett xii

Szavazati
jogok
száma ix

Közvetlen

Közvetett

2.807.921 db

16,21%

4.627.784 db

4.627.784 db

0

26,71%

0

2.807.921 db

16,21%

4.627.784 db

4.627.784 db

0

26,71%

0

(ISIN:HU0000072715)

A) RÉSZÖSSZEG (a
szavazati jogok
összesítése alapj án)

Pénzügyi eszközök
A kiváltó ügylet utáni helyzetxiii:
A pénzügyi eszköz,
illetoleg megállapodás
típusa

Lejárat idopontjaxiv

Felhasználási/átváltási
idoszak/határidoxv

Az eszköz
felhasználása/átváltása esetén
megszerezheto szavazati jogok
száma

Szavazati jogok %-a

B) RÉSZÖSSZEG
(az összes lejárati dátum
vonatkozásában)

Összesen (A+B)

szavazati jogok száma

szavazati jogok % -a

4.627.784 db

26,71%

8.
Ha releváns, az ellenorzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi
eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi: 9.

Meghatalmazott útján történo szavazás esetében: [meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár.

10.
További információk, ha szükséges: Ezzel a bejelentéssel eleget kívánunk tenni a Tpt. 201§ bennfentes
kereskedelemre vonatkozó eloírásainak is.
Budapest, 2010. január 6.

