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Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Raiffeisen 2009-2010. évi
60 milliárd forint keretösszegű
kötvényprogramjához készült

Alaptájékoztatójának
3. számú kiegészítése

A PSZÁF az Alaptájékoztató jelen 3. számú kiegészítését a 2010. március 16-án
kelt, EN-III/TTE-81/2010. számú határozatával engedélyezte.
2010. március 2.

A Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszáma: 01-10041042) („Kibocsátó”) a 2009-2010. évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjának
részletes ismertetését tartalmazó, 2009. május 11-én kelt alaptájékoztatót („Alaptájékoztató”),
melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2009. június 9-én kelt, EN-III/KK-4/2009.
számú határozatával engedélyezett, a mai napon az alábbiak szerint módosítja:
Tekintettel arra, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. Igazgatósága a 2009-2010. évi 60 milliárd forint
keretösszegű kötvényprogram keretösszegének 100 milliárd forintra történő felemeléséről hozott
határozatot 2010. február 23-án, az Alaptájékoztató kiegészítésre került jelen 3. számú
kiegészítés 2. pontjának megfelelően.
Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben és mellékleteiben nem változott.
Az Alaptájékoztató 3. sz. kiegészítését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2010.
március 16-án kelt, EN-III/TTE-81/2010. számú határozatával engedélyezte.
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1.

FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Az Alaptájékoztató 3. számú kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz a
Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszáma: 01-10041042) tartozik felelősséggel. A Raiffeisen Bank Zrt. ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható
gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint készített jelen 3. számú kiegészítésben szereplő
információk megfelelnek a tényeknek, a kiegészítés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat
tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a
Kibocsátó megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények
bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.
Budapest, 2010. március 2.

......................................................
Liener Gábor
ügyvezető igazgató

.......................................................
Turner Tibor
igazgató
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2.

A PROGRAM KERETÖSSZEGÉNEK FELEMELÉSE

A Raiffeisen Bank Zrt. Igazgatósága a 2009-2010. évi 60.000.000.000 Ft (hatvanmilliárd forint)
keretösszegű kötvényprogram keretösszegének felemeléséről hozott határozatot 2010. február 23án.
Ennek értelmében a Program keretében forgalomba hozott és le nem járt Kötvények össznévértéke
nem haladhatja meg a 100.000.000.000 Ft-ot (százmilliárd forintot), vagy ennek megfelelő eurót,
USA dollárt, svájci frankot vagy japán jent.
A Program megnevezése a következőképpen módosul: Raiffeisen 2009-2010. évi 100 milliárd
forint keretösszegű Kötvényprogramja
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