Tájékoztató E-STAR/RFV kötvénytulajdonosok számára – 2013.12.02.

Kötvénytranszfer és E-STAR részvények jóváírása az értékpapír számlákra

Tisztelt Ügyfelünk!

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.; Cg.: 01-10-041431)
ezúton tájékoztatja tisztelt E-STAR/RFV kötvénytulajdonos ügyfeleit az E-STAR Alternatív
Energiaszolgáltató Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka utca 11.; cégjegyzékszáma: 01-10045428, továbbiakban: „E-Star” vagy „kibocsátó”) és hitelezők között létrejött csődegyezségi
megállapodásban foglalt kötvény és részvénycsere végrehajtási eljárás megismétléséről.
Tájékoztatjuk, hogy az E-Star Nyrt. 2013. december 11. és 2013. december 18. között
megismételi a kötvény és részvény csere eljárást, azon hitelezőknek, akik nem vettek részt
novemberi cserében.
A csődegyezségi megállapodás 2.9.3. pontja szerint a csődegyezségben résztvevő kötvénytulajdonos
ügyfél/hitelező vállalta, hogy a megállapodás 2.9.4. pontja szerint, a tulajdonát képező kötvényeket
eltranszferálja az E-STAR által meghatározott számlára, amely kötvényekért cserében az E-STAR
megküldi a hitelező részére az újonnan kibocsátott részvényeket a hitelező által az E-STAR részére
megadott nyilatkozatban megadott értékpapírszámlára.
Az EQUILOR a fentiekben jelezett kötvénytranszfert az ügyfél külön megbízása (Értékpapír
Transzfer Megbízás az E-STAR Nyrt. és hitelezők közötti csődegyezségi megállapodás
végrehajtásához) alapján hajtja végre. Kérjük, hogy a megbízást legyen kedves kitölteni, aláírásával
ellátni, és az EQUILOR üzletszabályzatában meghatározott módok közül telefaxon a 430-3981 telefax
számra; postai úton az EQUILOR Zrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. postai címre; személyesen
az EQUILOR székhelyén üzleti órákban, vagy scannelt dokumentum formájában elektronikus levél
mellékleteként az equilor@equilor.hu e-mail címre legkésőbb 2013. december 18. 14 óráig
beérkezőleg az EQUILOR részére eljuttatni.
A Megbízás kitöltésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy főszámlánként csak egy nyilatkozatot
szükséges kitölteni. Kérjük, hogy a nyilatkozat I. pontjában ’’Transzferálandó értékpapírok, és
érintett számlák meghatározása’’ adja meg számlánként (pl. főszámla száma, tartós befektetési
számla, vagy számlák számai) és értékpapír, kötvény típusonként az Ön által transzferálni kívánt
kötvényeket, ill. a feltüntetett adatokat. Tehát amennyiben Ön több számlával és többfajta kötvénnyel
rendelkezik, akkor a megbízás ezen pontjában minden számlát és minden kötvénytípust szükséges
feltüntetni.
A Megbízás II. pontjával kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy ezen pontot csak abban az esetben
szükséges kitölteni, amennyiben az Ön kötvényei több EQUILOR-nál vezetett számlán vannak
nyilvántartva. Ebben az esetben, ha Ön azt kívánja, hogy a részvények azon számlákon legyenek
nyilvántartva, amelyeken eredetileg a kötvények is voltak, akkor jelölje meg az A) pontot, amennyiben
a kötvényszámláktól (esetlegesen) eltérő, az E-STAR felé megadott nyilatkozaton jelzett számlá(k)ra
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kívánja jóváíratni a kötvényekért kapott részvényeket, akkor jelölje meg a B) pontot. Felhívjuk
figyelmét, ha a kötvények tartós befektetési számlán voltak eredetileg nyilvántartva, és a részvények
normál számlákra kerülnek jóváírásra, akkor ez a tartós befektetési jogviszony megszűnéséhez vezet.

Tájékoztatjuk, hogy a kötvények transzferálásáért az EQUILOR által díj nem kerül felszámításra.
Amennyiben a fenti megbízással, annak kitöltésével kapcsolatban kérdése merülne fel, akkor forduljon
üzletkötőjéhez, ill. a kitöltéshez szükséges, értékpapírokra, számlákra vonatkozó adatokat megtalálja
az EQUILOR Direct rendszerben.
Felhívjuk figyelmét, hogy az eltranszferált kötvényekért járó részvényeket csak abban az esetben
transzferálja el az Ön részére az E-STAR, amennyiben Ön a részvénytranszferre vonatkozó
nyilatkozatát megadta az E-STAR részére.
Jelen tájékoztatás nem tartalmazza a tranzakcióval kapcsolatos összes információt, nem teljes körű,
kérjük, hogy az eljárással kapcsolatos részletes információkért figyelmesen olvassa el a Megbízásban
foglaltakat, valamint az E-STAR által közzétett tájékoztatókat.

Budapest, 2013. december 02.

EQUILOR Zrt.
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