A Tpt. 6/. §-a szerinti, szavazatijogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének
elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány

1.
Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának
kapcsolódik":
TvNetwork Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.
2.

vagy

megnevezése, amelyhez szavazati jog

A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket):
[X] szavazati jogok megszerzése vagyelidegenítése
[] 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 neve'": Businesslink Szolgáltató Kft.

4.

A részvényes(ek)

5.

Az ügylet időpont ja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja": 20 l O. május 25.

6.

Az átlépett vagy elért küszöbérték( ek): 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%

7.

Bejelentett adatok:

A részvényekhez

kapcsolódó

A részvények

osztálya/típusa
(lehetőleg az ISIN-kód
használatával)

teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett szernélytől)":

szavazati

.

I

iozok"

A kiváltó ügylétet
helvzet'"
Részvények
száma

megelőző

Szavazati
jogok.

I

A kiváltó ügylet utáni helyzet?":

Részvények
száma

Szavazati jogok %-a

Szavazati jogok száma"

száma"
TvNetwork
törzsrészvény

Közvetlen

Közvetlen"

KözvetettXi!

Közvetlen

Közvetett

497.446 db

O

2,871~,

O

497.446 db

O

2,87%,

O

db

32,87%,

497.446 db

5.695.246 db

32,87%

497.446 db

5.695.246

(lSIN:HUOOOOO72715)

A) RÉSZÖSSZEG
(a
szavazati jogok
összesítése alapján)

Pénzül!vi eszközök
A kiváltó ügylet utáni helyzet't'":
A pénzügyi eszköz,
illetőleg megállapodás
típusa

Lejárat idöpontja'"

Felhasználási/at váltasi
időszak/határidő'"

Az eszköz
felhasználása/átváltása
esetén
megszerezhető szavazati jogok
száma

Szavazati jogok %-a

B) RÉSZÖSSZEG
(az összes lejárati dátum
vonatkozásában)

Összesen

(A+B)

8.
Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások
eszközöket ténylegesen birtokolják'?": 9.

láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi

Meghatalmazott

útján történő

szavazás esetében: -

[meghatalmazott

neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása

[dátum j-án/-én

lejár.

10.
További információk, ha szükséges: Ezzel a bejelentéssei eleget kívánunk tenni a Tpt, 201 § bennfentes
kereskedelemre vonatkozó előírásainak is.
Budapest, 2010. május 25.

A formanyomtatvány mellékletei"
a) A bejelentésre kötelezett személy azonosító adatai:
Teljes név (jogi személyek esetében ajogi formával együtt): Businesslink Szolgáltató Kft.
Cím (jogi személyek esetében székhely): 6400 Kiskunhalas, Bern utca 9.
Telefonszám:

06-20-951-2601

Egyéb lényeges információ Uogi személyek esetében legalább egy kapcsolattartó személy): Dunay Rezső ügyvezető
b) A bejelentő személy azonosító adatai (amennyiben az aj pontban említett személy nevében más teszi meg abejelentést):
Teljes név:
Cím:
Telefonszám:

.
.
.

Egyéb lényeges információ (pl. a bejelentésre kötelezett személlyel való kapcsolat jellege)
c) További információk

Jelen nyomtatvány egyúttal a Businesslink Kft. tájékoztatása is.

BusinessLink Kft.
6400 Kiskunhalas, Bern utca 9. 1/2.
Adószám: 13327051-2-03
2.

