
A NORDTELEKOM NYRT.
OSSZEFOGLALO JELENTESE

Megjelenes Megjelenes helye Kozlemeny tip usa Kozlemeny targya
idopontja

2011.05.10. www.bct.hu Egyeb t,ijekoztatas Osszefoglal61elentes
16:40 www.kozzeletelek.hu

www.nordtelekol11.hu
2011.05.10 www.bet.hu RendkfvUli Sajat reszveny szerzese
18:22 www.kozzeletelek.l1u tajekoztatas

www.nordtclckom.hu
2011.05.11. www.bct.hu RendkfvUli Sajat reszveny szerzese
18:23 www.kozzetetelek.hu laj ekozta las

www.nordlclckom.hu
2011.05.18. www.bet.hu Idokozi vezetosegi A NORDTELEKOM Nyrt.
18:21 www.kozzetetelek.hu beszamol6 idokozi vezetoseg beszamol6ja

www.nordtclekol11.hu
2011.05.18. www.beLhu RendkivUli Sajat reszveny szerzese
18:28 www.kozzetetelek.hu tajekoztalas

www.norcileleko]11.hu
2011.05.31 www.bet.hu Kozgyulesi A NORDTELEKOM Nyrt.
18:32 www.kozzctetclck.hu jegyzokonyv 2011. ev l11ajus 11630. napjan

www.norciLelekol11.hu tartott rendkivtili kozgyulesenek
jegyzokonyve

2011.06.0l. www.bct.hu Egyeb t<ijekoztalas Szavazati jogok szama, alaptoke
10:29 www.kozz_eletelek.hu nagy saga

www.norcilelekol11.hu
2011.06.14. www.bel.hu Rendkfvlili Sajat reszveny szerzesc
18:25 www.kozzelelelek.hu tajekoztalas

www.nordtelekom.hu
2011.06.16. www.bel.hu RendkfvUli Sajat reszveny szerzese
18:30 www.kozzetetelek.hu tajekoztatas

www.nordlclekom.hu
2011.06.29. www.bel.hu Kozgyulesi meghiv6 Meghiv6 rendkivLili kozgyulesre
18:26 www.kozzetctelek.hu

www.nordtclekom.hu
2011.07.01. )Vw~.l!et.hu Egyeb tajekoztalas Szavazati jogok szama, alaptoke
21:47 www.kozzetetelek.hu nagysaga a NORDTELEKOM

www.nordtelekoI11.hu Nyrt.-nel
2011.07.05. www.bet.hu Kozgyulesi Elotetjesztesek es hatarozati
19:51 www.kozzetetelek.hu eloterjesztesek javaslatok

www.nordtelckom.hu
2011.08.02. ww~v. be t. hll Egyeb tajekoztatas Szavazati jogok szama es
12:46 www.kozzctclclclchu alaptoke nagy saga a

www.nordtelekol11.hu NORDTELEKOM Nyrt.-nel
2011.08.02. www.bct.hu Kozgyulesi A NORDTELEKOM Nyrt.
18:23 www.kozzclclclck.hu jegyzokonyv 2011. evi augusztus h6 2. napjan

www.tJordlelekol11.hu tartott rendkivUli kozgyulesenek
jegyzokonyve

2011.08.31. www.bct.hu Egyeb tajekoztalas Szavazati jogok szama, alapt6ke
17:31 www.kozzeletelek.hu nagysaga

www.nordtelekol11.hu
2011.09.12. www.bet.hu Kozgyulesi l11eghiv6 Meghfv6 a NORDTELEKOM
19:08 www.kozzelelelek.hu Nyrt. rendkivlili kozgyulesere

www.nordlclekom.hu

N oH'dt~~om ·NNlr.'-.
tOf(h?d. e ,Doban~-'~\

Adosz 1: 14921359-2-4.:
Tel.: 492-00-00
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2011.09.19. www.bet.hu Kozgylilesi Kozgylilesi eloteljesztesek es
18:22 WWW .kozzeLeLelek.h u eloteljesztesek hatarozati javasialok

www.nordLelekom.hu
2011.10.03. www.bcthu Egyeb tajekoztatas Szavazati jogok sZ3ma, aiaptoke
10:06 www.kozzelelclek.hu nagysaga a NORDTELEKOM

www.nordtelekom.hu Nyrt.-nel
2011.10.10. www.bcthu Egyeb tajekoztatas Nyilatkozat reszvenyjegyzes
09:48 www.kozzetetelek.hu Jezarasar61

www.nordteJekom.hu
2011.10.12. www.bethu Egyeb tajekoztalas KozJemeny
17:44 www.kozzetetelek.hu

ww\v.nordtclekom.hu
2011.10.14. www.bethu Kozgylilesi Kozgylilesi jegyzokonyv
18:06 www.kozzetetelekhu jegyzokonyv

www.nordtc1ckom.hu
2011.11. 02. www.bethu Egyeb tajekoztatas Szavazati jogok sZ3ma, alaptoke
16:35 www.kozzetetelek.hu nagysaga

www.nordtclckom.hu
2011.11.10. www.bet.hu Alapszabaly A NORDTELEKOM Nyrt.
17:02 www.kozzetetelek.hu hatalyos Alapszabalya

www.nordtelekom.hu
2011.11.29. www.bet.hu Rendkiviili Osszevont alaptajekoztat6
18:39 www.kozzctctclek.hu taj ekozta tas

www.nordtclekol11.hu
2011.11.29. www.bet.hu Rendkiviili Hirdetmeny
18:41 www.kozzelctclck.hu tajekoztatas

www.nordtclekom.hu
2011.11.30. www.bet.hu Egyeb tajekoztatas Szavazati jogok szama, alapt6ke
17:57 www.kozzctetclekhu nagysaga

www.nordlelekol11.hu
2011.12.02. www.bet.hu Rendkiviili Szavazali jogok mertekenck
12:23 www.kozzetelelek.hu lajekoztatas vaitozasa

ww.w.nordtel~kom.hl!
2011.12.05. www.bct.hu Feieves jeientes I A NORDTELEKOM Nyrt.
18:25 www.kozzeteteick.hll Feleves JeJentese

www.nordtelekom.hll
2011.12.05. www.bcl.hll [d6kozi vezetosegi Idokozi vezetosegi besz3mo 16
18:27 www.kozzetetelek.hu beszamol62

www.nordtelekom.hu
2012.01.02. www.bct.hu Egyeb tajekoztatas Szavazati jogok szama, alaptoke
15:28 www.kozzetetelek.hll nagysaga

www.nordtelekol11.hu
2012.01.31. www.bel.hll Egyeb tajekoztatas Szavazati jogok szama, alaptoke
16:19 www.kozzeteleiek.hu nagysaga

www.nordtclckom.hll
2012.02.29. www.bel.hu Egyeb tajekoztalas Szavazati jogok 5z3ma, alaptoke
11:06 www.kozzetetelek.hll nagy saga

www.nordtclckom.hu

1M6dosftott hir, mely eredetileg 2011. ev augusztlls h6 15. napjan 18 6ra 25 perckor keriilt
publikalasra.

2 M6dosftott hir, mely eredetileg 2011. ev november h6 21. napjan 18 6ra
pu blikalasra.

24 perckor keriilt
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2012.03.09. www.bet.hu KozgyUlesi meghiv6 KozgyUlesi meghiv6
17:30 WWW .kozzetetelek.h u

www.nordtelekom.hu
2012.03.09. www.bct.hu lavadalmazasi lavadalmazasi nyilatkozat
17:31 www .kozze letelek. hu nyilatkozat

\vww.nordtelckom.hu
2012.03.19. www.bet.hu KozgyUlesi Kozgyulesi eloterjesztesek
21:04 www.kozzetetelek.hu eloterjesztesek

www.nordtelckom.hu
2012.03.28. www.bet.hu Rendkivtili Gyorsjelentes a 2011. evi
18:20 www.kozzetetelek.hu tajekoztatas eredmenyrol

www.nordtelekom.hu
2012.04.02. www.bet.hu Egyeb tajekoztatas Szavazati jogok szama, alaptoke
16:33 www.kozzetetelek.hu nagysaga

www.nordtclckom.hu
2012.04.10. www.bet.hu KozgyUlesi Kozgyiilesi jegyzokonyv
19:26 \vww.kozzetetelek.hu jegyzokonyv

www.nordtelckom.hu
2012.04.10. www.bet.hu Eves lelentes Eves jelentes
19:27 www.kozzetetelck.hu

www.nordtelekom.hu
2012.04.10. www.bet.hu Ff jelentes Ff jelentes
19:29 www.kozzctetelek.hu

www.nordtelekom.hu

Budapest, 2012. aprilis 19.

~&i~:I:£:~')
NORDTELEKOM Nyrt.
IgaZilat6tcwJ:ic~elnoke N

.norUreJeKOm yRT.
1074 Budapest, Dohany u. 12-14.

Ad6szam: 14921359-2-42
Tel.: 492-00-00
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