RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY

EXTRAORDINARY NOTICE

A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság (székhely: 1016
Budapest, Gellérthegy utca 17.; Cg. 01-10-048384;
továbbiakban:
„Kibocsátó”)
a
nyilvánosan
forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos
tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló
24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 1.30.
pontjára hivatkozással rendkívül tájékoztatás
keretében az alábbi információt teszi közzé:

The DUNA HOUSE HOLDING Public Limited
Company (registered seat: H-1016 Budapest,
Gellérthegy utca 17.; comp. reg. no.: 01-10-048384;
hereinafter referred to as “Issuer”), with reference to
Section 1.30 of Annex 4 of Decree no 24/2008 (15.
VIII.) of the Minister of Finance on the detailed
regulations on information obligation in connection
with the securities trade on the stock exchange hereby
announces the following information as an
extraordinary notice:

2016. november 17-én Budapesten a Medasev Holding
Kft. 19 085 db, egyenként 50 forint névértékű, „A”
sorozatba tartozó, a Kibocsátó által kibocsátott
törzsrészvényt vásárolt adásvétel jogcímén az MKC
Investments Sp. z.o.o-tól 3 960 forintos
részvényenkénti vételáron, tőzsdén kívüli ügylet
keretében.

In a transaction over the counter (OTC) performed in
Budapest on 17 November 2016, Medasev Holding
Kft. acquired from MKC Investments Sp. z.o.o.
19 085 pieces of series “A” ordinary shares of the
Issuer with a nominal value of HUF 50 per share for a
purchase price of HUF 3 960 per share.

Jelen rendkívüli közlemény közzétételére az Európai
Parlament és Tanács 596/2014/EU rendelet
(„Rendelet”) 19. cikk a) pontjában meghatározott
okból kerül sor.

This extraordinary notice is announced for a reason set
out in Section a) of Article 19 of Regulation (EU) of
no. 596/2014 of the European Parliament and the
Council (“Regulation”).

A jelen közleményben nevezett jogügylet nem áll
összefüggésben részvényopció-programmal vagy és
nem tartozik Rendelet 19. cikk (7) bekezdésében
meghatározott jogügyletek közé. Az ügylet a 2016.
október 11-én közzétett Befektetői Tájékoztató
15.3.4-es pontjában, az „Egyéb lényeges szerződések”
között ismertetett 2016. szeptember 21-én megkötött
megállapodásból fakadó szerződéses kötelezettség
teljesítése.

The transaction specified in this notice is not related to
any share option program and does not qualify as a
transaction specified under Section (7) of Article 19 of
the Regulation. The transaction is the settlement of an
obligation deriving from an agreement concluded on
21 September 2016 and specified in Section 15.3.4,
(“Other Relevant Agreements”) of the Investors’
Information published on 11 October 2016.

A jogügylet volumene 75 576 600 forint.

The volume of the transaction is HUF 75 576 600.

Budapest, 2016. november 18.

Budapest, 18 November 2016
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