
A NORDTELEKOM NYRT.
6SSZEFOGLAL6JELENTtSE

Megjelenes Megjelenes helye Kozlemeny tip usa Kozlemeny hirgya
idopontja

20 12..apr.19. www.bct.hu Egyeb Lajekoztatas Osszefoglal61elenles
15:56 www.kozzetetelek.hu

www.nordtelekom.hu
2012.maj .2. www.bct.hu Egyeb tajekoztalas Szavazati jogok szama, alaptoke
10:34 ~'{~~J5-ozzeletelel~hu nagysaga

www.nordtclckol11.hu
2012.maj.21. www.het.hu Idok6zi vezetosegi Idok6zi Vezetosegi Beszamol6
18:23 www. koz~Jelelc.k,h!1. beszamol6

www.nordtclckol11.hu
2012.l11aj.31. www.bet.hu Egyeb tajekoztatas Szavazali jogok sZ<lma, alaptoke

!
17:04 www.kozzctctelck.hu nagysaga

i 2012.j61.2.
www.nordlclckom.hu
www.bet.hu Egyeb tajekoztatas Szavazali jogok szama, alaptoke

116:30 www.kozzetetclek.hu nagy saga
www.nordlelekoI11.hu_.

2012.juI.5. www.bet.llU Alapszabaly Cegbfr6sag altaI j6vahagyoll
11 :08 www.kozzctctclck.hu (m6dosflott) AJapszabaly

www.nordtelckoI11.hu
I 2012.juI.13. www.bet.hu RendkfvUli tajekoztalas KbzleI11eny - BTel-Nordtclekom

1
08:00 www.kozzctctclck.hu tranzakci6

www.nordtelekol1l.hu
2012.aug.1. www.bet.hu Egyeb tajekoztatas Szavazali jogok sZ<ll11a,alaptoke
10:44 www.kozzctclelek.hu nagysaga

www.nordlelekol1l.hu
2012.szept.3. www ...bn,l1u Egyeb tajekozlatas Szavazali jogok szal11a, alaptoke
16:57 www.kozzetetelek.hll nagysaga

www.nordlelek~)I:n.h.LJ.
2012.szepI.3. www.bct.hu Feleves jelcntes Feleves lelcntes
18:20 www.kozzetclelck.hu

www.nordtclekol1l.hu. I

20 12.szepI.25. www.bct.hu K6zgyulesi meghfv6 K6zgyulesi meghfv6 I18:22 '!L't!F... ko '!.:.ze\e lej~.kJ}!J I
I

www.llordtclekol1l.hu
2012.szept.25. www.bet.hu K6zgyUlesi Eloteljesztesek es hatarozati
18:30 ~ww .kl2..zzetel~lek.h.1! eloterjesztesek javaslatok

www.nordtelekol11.hu
2012.okt.2. www.bet.hu Egyeb lajekoztatas Szavazati jogok szama, alaptoke

1
10
:
49 \vww.kozzetelelek.hu nagy saga

www.nordlclckoffi.hll -12012.okt.3. www.bet.hll K6zgyulesi Eloteljesztesek, hatarozati
18:18 www.kozzctctclck.hu eloteljesztesek javaslalok

www.nordlclckoffi.hllEOkt26 www.bet.hu K6zgyulesi jegyzok6nyv K6zgyulesi jegyzok6nyv
23 www.kozzclclelek.hu.

www.no\"cltelekom.hll

!L \;z~~ '~'~\)
Nordte~kom NyRT.
1074 Budapest, Dohfu1y u. 12-14.

Ad6szam: 14921359-2-42
TeL: 492-00-00 1
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2012.nov.12. www.beLhu Egyeb tajekoztatas Szavazati jogok szama, alaptoke
14:54 www.kozzctctclck.hu nagy saga

www.nordtelekom.llll
2012.nov.19. www.bcLll!-! Idokozi vezetosegi Idokozi vezetosegi beszamol6
18:20 www.kozzctctclck.hu bcszamol6

www_,_nordlelels.om.llll
2012.nov.30. www.bcLhll Alapszabaly Cegbir6sag altai j6vahagyott
15:35 www.kozzctt<Jelek.hu (m6dosftott) AlapszaQaly

www.nordlelckom.hu
2012.nov.30. www.bcLhll Egyeb tajekoztatas Szavazati jogok szama, alaptoke
20:55 www.kozzetctelek.hu nagy saga

www.nordlelekom.hu
20l3.jan.2. www.bcLhu Egyeb tajekoztatas Szavazati jogok szama, alaptoke
09:53 www.kozzetetelek.hu nagy saga

www.nordtclekom.hu
20l3.febrA. www.bcLhu Egyeb tajekoztatas Szavazati jogok sZ3ma, alaptoke
12:37 www.kozzetclelek.hu nagysaga

www.nordtclekom.hu
20l3.fcbr.26. www.bcl.hll Kozgyulesi meghiv6 Kozgyulesi meghiv6
18:27 www.kozzeteteJek.hu

www.nordtclckol11.hu
20l3.febr.28. www.beLhu Egyeb tajekoztatas Szavazati jogok sZ3ma, alaptoke
17:12 www.kozzctctelck.hu nagysaga

www.nordtclckol11.hu
2013.marc.5. ww~.bet.hu Javadall11azasi Javadalmazasi nyilatkozat
i8:33 www.kozzctclclck.hu nyilatkozat

www.nordtclckom.hll
20l3.marc.5. ~ww.bet.hu Kozgyulesi Eloteljesztesek, hatarozati
18:35 www.kozzetclelek.hL! eloteljesztesek javaslatok

www.nordteJekol11.hu
20l3.l11arc.6. ~ww.bet.h.1!. Kozgy(Jlesi Eloteljesztesek, hat3rozati
18:19 www.kozzctctclck.llu eloteljesztesek javaslatok - kiegeszlles

www.nordtelekol11.hu
2013.marc.29. www.bct.hu Kozgyulesi jegyzokonyv Kozgyulesi jegyzokonyv
18:24 www.kozzctctclck.hu

www.nordtelekom.hu
20l3.marc.29. www.bct.hu FT jelentes FT Jelentes
18:27 www.kozzctclclck.hll I

~_ww,JlordtelekQ!u.hu
20l3.apr.3. www.bcl.hu Egyeb tajekoztalas Szavazati jogok sZ3ma, alaptoke
10:24 www.kozzelclclck.hu nagysaga

Yiww.nordlcle_ko}u.hu. I

2013.apr.9. www.bct.hu ' I Eves Jelentes
.._\

Eves Jelenles
15:14 www .kozzet e tel ek. h u

www.nordtclckom.hu J
Budapcst, 2013. april is 17. ~ ~\~ \ ~~ · L~ ~~

Dr. G::'icsiMihaly Medard Nor(ltelekom NyRT.
NORDTELEKOM Nyrl. 1074 B~dapest, DoMny u. 12-14.
Igazgat6tanacs elnoke Adoszam: 14921359-2-42

Tel.: 492-00-00

I M6dosftott Illr, mcly crcdctileg 2013. ev marcius h6 29. napjan 18 6ra 26 perkor kerliIt pllblikalasra.
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