
Leggyakrabban felmerülő kérdések a tőzsdei jegyzés megszüntetésével valamint a 
deregisztrációval kapcsolatban 

 
 

Miért döntött úgy a Magyar Telekom, hogy megszünteti az amerikai letéti részvényeinek (ADS-ek) New York-i tőzsdei 
(NYSE) jegyzését és deregisztrál az SEC-nél? 

A befektetők egyre inkább a leglikvidebb tőzsdékre fókuszálnak. A Magyar Telekom részvények egyesült államokbeli 
befektetéseinek mindössze nagyjából 8%-át tulajdonolják ADS-ben, azaz az egyesült államokbeli befektetések több 
mint 90%-a törzsrészvény formájában van jelen. Azoknak a befektetőknek a kedvéért, akik ADS formátumú 
értékpapírt kívánnak tartani a jövőben, a jelenlegi terveink alapján továbbra is fenntartjuk az ADS-ek OTC piacon 
(nem szabályozott, tőzsdén kívüli piacon) történő kereskedését ún. Level I szintű amerikai letéti jegy (ADR) program 
formájában. 

 
Mi a különbség a jegyzés megszüntetése a deregisztráció között? 
 A “jegyzés megszüntetése” egy kibocsátó értékpapírjainak kivonása egy adott tőzsdéről (pl. NYSE). 

A “deregisztráció” egy kibocsátó értékpapírjainak SEC-nél lévő regisztrációjának megszüntetését jelenti, ami az 
1934. évi Amerikai Értékpapírjogi Jogszabály 13(a) és 15(d) szekciói alapján a jelentési kötelezettség megszűnésével 
jár együtt. 

 
Mi az ún. I szintű ADR program? 

Az “I. szintű ADR program” keretein belül a tőzsde helyett OTC piacon zajlik a kereskedés. A tőzsdei jegyzéssel 
ellentétben, az “I. szintű ADR programhoz” nincs szükség az értékpapírok SEC-nél lévő regisztrációjához. 

 
A Magyar Telekom ADS-ekkel történő kereskedésének áthelyeződése a NYSE-ről OTC piacra és a későbbi SEC 
deregisztráció okoz változást a jelentési szabványokban és gyakoriságban? 

A Magyar Telekom továbbra is megőrzi jelentéseinek nagyfokú transzparenciáját, melyeket a nemzetközileg elismert 
IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok) számviteli és jelentési szabványok szerint készít. Ezen kívül, 
továbbra is minden, a Budapesti Értéktőzsde és a magyar jogszabályok alapján előírt közzététel elérhető lesz angol 
nyelven is a Társaság honlapján.  

 
A letéti jegyek kereskedésének NYSE-ről OTC piacra történő áthelyeződése befolyásolja az ADR tulajdonosok 
lehetőségeit a Magyar Telekom letéti jegyek vételét, eladását vagy tartását illetően?   

A NYSE-i jegyzés megszüntetése várhatóan nem befolyásolja jelentősen a befektetők lehetőségeit a Magyar Telekom 
ADS-ek vételét, tartását vagy eladását illetően. Befektetők továbbra is kereskedhetnek majd a Magyar Telekom ADS-
ekkel az Egyesült Államokban regisztrált brókereken keresztül. Az egyetlen különbség abban áll, hogy a tranzakció 
nem a New York-i tőzsdén, hanem az OTC piacon lesz lebonyolítva. 
 

A New York-i tőzsdei jegyzés megszüntetésének illetve a deregisztrációnak lesz bármilyen hatása az ADR tulajdonosok 
szavazati joggyakorlására az Éves Rendes Közgyűlésen? Kapnak majd a jövőben is az ADR tulajdonosok angol nyelvű 
proxy anyagokat a Társaságtól?  

A szavazati jogokban nem történik változás. Minden befektetőt, aki a Közgyűlési szavazásra való jogosultság 
fordulónapján ADR tulajdonos, megilleti majd a jövőben is, hogy a Magyar Telekom ADR-jei által reprezentált 
tulajdoni hányadnak megfelelően szavazzon. Az ADR tulajdonosok továbbra is fognak angol nyelvű proxy anyagokat 
kapni; amennyiben kedvezményezetti formában tulajdonosa az ADR-nek akkor a megszokott pénzügyi közvetítőjén 
keresztül, illetve ha regisztrált tulajdonos akkor a JP Morgan-től.  
 

Az ADR tulajdonosoknak továbbra is USA dollárban fizeti ki az osztalékot a Társaság?  
Igen, az ADR tulajdonosoknak továbbra is USA dollárban fizeti ki a Társaság az osztalékot.  

 
A letéti jegyek kereskedésének NYSE-ről OTC piacra történő áthelyeződését követően történik változás a Magyar 
Telekom ADS-ek letétkezelő bankjában?  

Nem, továbbra is a JP Morgan marad a Magyar Telekom letétkezelő bankja. 


