ALAPTÁJÉKOZTATÓK

AZ

ERSTE JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2016 – 2017. ÉVI
KÉTSZÁZMILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ
JELZÁLOGLEVÉL KIBOCSÁTÁSI PROGRAMJÁRÓL

3. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE

KIBOCSÁTÓ: ERSTE JELZÁLOGBANK ZRT.
FORGALMAZÓK:
CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT., ERSTE BANK HUNGARY ZRT.,
ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT., FHB BANK ZRT., RAIFFEISEN BANK ZRT.

KIEGÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2017. ÁPRILIS 28.
MNB ENGEDÉLYSZÁM:
Az Alaptájékoztató 3. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank a 2017. május 10. napján kelt
H-KE-III-290/2017. számú határozatával engedélyezte.

Az Alaptájékoztatók című dokumentum két, egységes szerkezetbe foglalt alaptájékoztatót foglal magában, amelyek
alapján az Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra bevezetésre kerülő, valamint szabályozott piacra
bevezetésre nem kerülő Jelzáloglevelek nyilvános forgalomba hozatalára van lehetőség. A kibocsátásra kerülő
Jelzáloglevelek szabályozott piacra történő bevezetéséről a Végleges Feltételek rendelkezik.
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Az Erste Jelzálogbank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., nyilvántartja a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-048682, mint „Kibocsátó”) a 2016-2017. évi
200.000.000.000 (Kétszázmilliárd) forint keretösszegű Jelzáloglevél kibocsátási programja részletes
ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatókat, amelynek közzétételét a Magyar Nemzeti Bank 2016.
augusztus 25. napján kelt H-KE-III-623/2016. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az
alábbiak szerint egészíti ki:

Tekintettel arra, hogy 2017. április 25-én az Erste Jelzálogbank Zrt. közzétette a 2016. évi éves
beszámolóját, valamint 2017. április 26-án közzétette a könyvvizsgáló személyében bekövetkezett
változást, az Alaptájékoztatók egyes fejezetei az alábbiak szerint módosulnak.
Az Alaptájékoztatók III. fejezet 13.1. Hivatkozással beépített dokumentumok pontja az alábbiról:
„Jelen Alaptájékoztató hatályossága alatt, a jelzálogbank Alapszabálya megtekinthető a Kibocsátó
honlapján (www.erstejelzalogbank.hu). Az auditált éves beszámolói, a Tpt. szerinti pénzügyi jelentései
hozzáférhetők a jelzálogbank honlapja mellett a BÉT honlapján (www.bet.hu) és az MNB által
üzemeltetett tőkepiaci közzétételi weboldalon (www.kozzetetelek.hu) illetve megtekinthetők a Kibocsátó
székhelyén. Az alábbi dokumentumok a jelen Alaptájékoztatóba hivatkozás útján beépített
dokumentumnak tekintendők:
•
•

Az Erste Jelzálogbank Zrt. hatályos Alapszabálya (http://www.erstebank.hu/hu/bankunkrol/erstebank-csoport/erste-jelzalogbank-zrt/altalanos-tajekoztatas)
a 2015. évi éves beszámoló (http://www.erstebank.hu/hu/bankunkrol/erste-bank-csoport/erstejelzalogbank-zrt/befektetoi-informaciok)”

az alábbira változik:
„Jelen Alaptájékoztató hatályossága alatt, a jelzálogbank Alapszabálya megtekinthető a Kibocsátó
honlapján (www.erstejelzalogbank.hu). Az auditált éves beszámolói, a Tpt. szerinti pénzügyi jelentései
hozzáférhetők a jelzálogbank honlapja mellett a BÉT honlapján (www.bet.hu) és az MNB által
üzemeltetett tőkepiaci közzétételi weboldalon (www.kozzetetelek.hu) illetve megtekinthetők a Kibocsátó
székhelyén. Az alábbi dokumentumok a jelen Alaptájékoztatóba hivatkozás útján beépített
dokumentumnak tekintendők:
•
•
•

Az Erste Jelzálogbank Zrt. hatályos Alapszabálya (http://www.erstebank.hu/hu/bankunkrol/erstebank-csoport/erste-jelzalogbank-zrt/altalanos-tajekoztatas)
a 2015. évi éves beszámoló (http://www.erstebank.hu/hu/bankunkrol/erste-bank-csoport/erstejelzalogbank-zrt/befektetoi-informaciok)
a 2016. évi éves beszámoló (http://www.erstebank.hu/hu/bankunkrol/erste-bank-csoport/erstejelzalogbank-zrt/befektetoi-informaciok )”

Az Alaptájékoztatók III. fejezet 2.1. Bejegyzett könyvvizsgáló pontja az alábbiról:
„A Kibocsátó könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; kamarai nyilvántartási száma: 001165), személyében felelős
könyvvizsgáló: Szabó Gergely (kamarai nyilvántartási száma: 005676). Szabó Gergely az ACCA
(Association of Certified Chartered Accountants) tagja 1997 óta, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál
bejegyzett könyvvizsgáló 2000 óta, és az alábbi minősítésekkel rendelkezik: Pénztári (EPT005676),
Biztosítási (EB005676), IFRS (IFRS000019), Pénzügyi intézményi (E-005676/03). Szabó Gergely tagja a
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz és Tőkepiaci Tagozat vezetőségének.”
az alábbira változik:
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„Az Erste Bank Hungary Zrt., mint alapító 3/2017.04.24. számú alapítói határozatával megválasztotta a
kibocsátó állandó könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft.-t (székhelye: 1055 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 78.; kamarai nyilvántartási száma: 001464).
A könyvvizsgáló megbízatása a megválasztás napjától, 2017. március 24-től a 2017. üzleti év éves
beszámolója elfogadásának napjáig, de legfeljebb 2018. május 31-ig terjed.
A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló Balázs Árpád (lakcíme: 1124 Budapest, Dobsinai
u. 1.; anyja neve: Kozma Hedvig; MKVK regisztrációs száma: 006931).”

Az Alaptájékoztatók egyéb fejezeteikben nem változtak.
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FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT
Az Erste Jelzálogbank Zrt. 2016 – 2017. évi kétszázmilliárd forint keretösszegű Jelzáloglevél kibocsátási
programjáról szóló Alaptájékoztatókat az Erste Jelzálogbank Zrt., mint kibocsátó készítette jelzáloglevél
kibocsátási program létrehozása céljából. Az Erste Jelzálogbank Zrt. az Alaptájékoztatók 3. számú
kiegészítésének tartalmáért, a benne foglalt információkért felelősséggel tartozik.

Felelősségvállaló nyilatkozat

Az Erste Jelzálogbank Zrt. alulírott, cégjegyzési joggal felruházott és jelen Alaptájékoztatók 3. számú
kiegészítés aláírására felhatalmazott képviselői kijelentjük az alábbiakat:
Az Alaptájékoztatók 3. számú kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az Erste
Jelzálogbank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszáma: 01-10-048682)
tartozik felelősséggel, az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint készített jelen
Alaptájékoztatók 3. számú kiegészítésében szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az
Alaptájékoztatók 3. számú kiegészítésében a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza,
illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Jelzáloglevelek, illetve a Kibocsátó
megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények bemutatását,
amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket, továbbá nem tartalmaz
félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, amely a befektetés
megalapozott megítélését veszélyezteti.

Budapest, 2017. április 28.

dr. Botos András Gábor
Jákóhalmi Zita
vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag
osztályvezető
Erste Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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