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Működő Részvénytársaság 
 
 

R E N D K Í V Ü L I      T Á J É K O Z T A T Ó J A  
 

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján 
 
 
Az RFV2014/A részvények intézményi jegyzése az RFV várakozásainak megfelelően, 
sikeresen zárult. Ezáltal az RFV projektjeinek megvalósításához szükséges időarányos 
források a társaság rendelkezésére állnak. A folyamatban lévő lakossági (nem 
intézményi) jegyzés is jól halad. A lakossági befektetők, még egy hétig, december 3-ig 
jegyezhetik az értékpapírokat. 
  
A 2010 november 22-én indult, RFV2014/A elnevezésű kötvények jegyzése az intézményi 
befektetők számára a mai napon lezárult. Az intézményi befektetők közel 1,4 milliárd forint 
értékű kötvényt jegyeztek le, amely kiemelkedő bizonyítéka annak, hogy a tőkepiac jelenlegi 
nehéz helyzetben is bízik az RFV stabilitásában és növekedési perspektíváiban. A kötvények 
lakossági jegyzése terv szerint halad, a lakossági befektetők december 03-ig jegyezhetik az 
értékpapírt. 
 
Az RFV Nyrt. a vállalati kötvénykibocsátásának első csomagját szeptemberben vásárolhatták 
meg a befektetők. Az értékpapírra több mint másfélszeres volt a kereslet. Ez tette célszerűvé, 
hogy a kötvények második kibocsátásakor a társaság két jegyzési eljárást indított 
párhuzamosan: egyet intézményi, egy másikat pedig a lakossági (nem intézményi) befektetők 
számára. Az intézményi befektetők 2010. november 22 és 26 között jegyezhették a 
kötvényeket.  
 
Az RFV2014/A elnevezésű kötvény 10,44% fix kamatozású, névre szóló, dematerializált 
értékpapír. A kötvényeket a társaság 10.6%-os (EHM) hozammal, a névértékhez képest 
diszkonttal bocsátotta ki. A kötvények névértéke 100.000 forint, futamidejük 3,25 év. A 
tőketörlesztés a futamidő végén egy összegben történik. A kötvények Tartós Befektetési 
Számlára (TBSZ) is elhelyezhetőek, tehát adómentes befektetési lehetőségnek minősülhetnek. 
Az értékpapírok forgalmazója az Equilor Befektetési Zrt.  
 
Budapest, 2010. 11. 26. 
 
 
 

RFV Nyrt.  
Igazgatósága 


