
A Tpt. 61. §-a szerillti, szavazati jogot biztositO resZV(!IIY,illetoleg sZllvazatijog megszerzesellek vagy
elidegenitisellek bejelellteseh ez hasZlld lalldo forma lIyomtatwillY

I. Olyan meglev6 reszvenyek kibocsat6janak vagy eredcti kiboCSllt6janak mcgnevczese. amclyhez szavazali jog
kapcsol6dikii: NORDTELEKOM Tc\vkozlesi Szolg,iltal6 Nyilv{lI1osan Miikocl6 Reszvenylarsasag

2. A bejelentes oka (jelolje be a megfelel6 negyzctet/negyzetekcl):

[ 1 szavazati jogok megszerzese vagy cl iclegenftese

[ ] penziigyi eszkozok megvasarlasa vagy ertekcsitcsc, amely olyan, mar kibocsatoll rcszvcnyck
megszerzeset ereclmenyezheti, alllclyekhez szavazati jogok kapcsol6clnak

[ xl a szavazati jogok megoszlasat lllegvalloztal6 escllleny

4.

3. A bejelentesre k6telezett szelllely(ek) teljes ncveiii: Scanclinavian EQT Limited

A reszvenyes(ek) teljes neve (ha elter a 3. pontban emlitclt szclm'lyt6It': .

5. Az iigylet icl6pontja es a kiiszobertek atlcpescnek vagy clcrcscnek icl6pontjav: 2011.03.11.

6. Az atlepett vagy elert kiiszobertek(ek): 20%

7. Bejelentett adatok:

r\ rcszvcnvekhez kapcsol6do szavazati jotJol,'i

A kivalt6 ligylctet I1Icgel6z6

hel1zct\1I
A rcszvcnyek
oszt;:llyaltipusa
(lehet6leg az ISIN·k6d
haszn:ilat,"val) Reszvenyek

SZ(II11il

Szavazati
jogok
sZi.ll11a'x

Szavazati jogok sZ;:lma'Rcszvcnyek
sZ~lma

Szavazati jogok 0c-a

HI83 HI83 19A4

Kozvctett

A) RESZOSSZEG (a
Szavazat i jogok
iisszesitese alapi',n)

43183 43183

KbzVCICII\iiK6zvellen\1K6zvcllen K6zvetlen

39393 39393

39393 39393 19A4

Pcnzuuyi eszkulok

A kiv{lIlo i..igylet ulani helyzer'Jii:

Lejaral id6pOlllj,:l'~1\' Szavazat i jogok OC·aA pcnzugyi eszkbz.
illet61eg megallapocl[ls
Ifpusa

I B) RI~SZOSSZ[C

Fe Ihaszl1,-i "-lsi/~11v,j 11;lsi
id6szak/halarid6'\

Az eszkiiz
felhaszn.il;jsa/:ilv:iltasa cscten
mcgszcn:zhct6 szavazati jogok
SZ;ll11a

(az osszcs lej;:lrtlti (hilUm
vonalkoz;ls~lban)

Osszesen (A+B) SZ:lV:lZ:lti ·ogul;. SZ:IIlI<I I szavazati jogol;. 'X,-a I
I l~.-l.j I

8. Ha relevans. az ellen6rzott v,illalkozasok lancolala. alllelyekcl1 kcreszllil a szavazati jogokat es/vagy a penzligyi
eszkozoket tenylegesen binokoljak,vi: .

9. Meghatalillazott utjan torlen6 szavazas cscleben: .

[meghatall1w::ott neve] [s::anniJ szavazali jog birtoklasara sz616 Illeghatalillazasa [c!citllll1]-an/-e ...•' tol!l!!::Ie::~·=a::;:::::~ •..

10. Tovabbi infonnaci6k. ha szlikseges:

I(ell Buclapesten, 2011. Illarcius 11.



A Iormallyomtatv(illY mellt!klete

a) A bejelentesre iotelezett szel11ely azonosit6 adatai:

Teljes nev (jogi szel11elyek eseteben a jogi fonmlval egylitt): Scandinavian EQT Limited

crill (jogi szemelYfk eseteben szekhely): CY-1105 Nicosia-Ciprus, Agiu Pavlou 15, LEORA HOUSE, Agios Andreas

Telefonszam: 06209643383

Egyeb lenyeges informaci6 (jogi szel11clyek eseteben legalabb egy kapcsolattart6 szemely): Foldesi Geza

b) A bejelent6 szel11ely azonos[t6 adatai (aillennyiben az a) pontban emlitelt szemely neveben mas teszi meg a bejclentest):

Teljes nev: .

crm: .

Telefonszam: .

Egyeb lenyeges infonmki6 (pI. a bejelentesre kotelezett szemellyel val6 kapcsolat jellege)

Kelt Budapesten, 2011-03-11

I'


