
 

 

 
 
 

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.  
rendkívüli tájékoztatása  

a RICHTER 2031 HUF Kötvények 2021. június 2.-i aukciójának az eredményéről 
 

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. (1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) 
bejelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjának keretében 
2021. június 2. napján sikeres kötvényaukciót tartott minősített befektetők részére a RICHTER 2031 
HUF Kötvények vonatkozásában. Az aukció részletei a következőek: 
 
 

Kötvény elnevezése: RICHTER 2031 HUF Kötvény  
(rövidített név: RICHTER31) 

ISIN Kód: HU0000360441 
Devizanem: HUF 
Aukció időpontja: 2021. június 2. 
Elszámolás időpontja: 2021. június 4. 
Lejárat Napja: 2031. június 4. 
Felajánlott mennyiség össznévértéke: HUF 70.000.000.000 
Összes benyújtott ajánlat össznévértéke: HUF 113.100.000.000 
Forgalomba hozatal összmennyisége 
névértéken: 

HUF 70.000.000.000 

Bevont forrás összege (névérték * átlagos 
eladási ár * darabszám): 

HUF 70.273.490.000 

Névérték: HUF 50.000.000 
Kamatozás: Fix kamatozás 
Kamatszelvény mértéke: évi 1,75% 
Átlagos eladási ár: 100,3907% 
Átlaghozam: 1,7046% 
A kötvények lejáratához legközelebbi 
HUF (mid) swap: 

2,7325% 

Felár (HUF swap-hoz képest):  -103 bázispont 
Árjegyzői megállapodás dátuma és 
részletei: 

A kibocsátó a kötvények tekintetében és a kötvények teljes 
futamidejére árjegyzői megállapodást kötött a Raiffeisen Bank Zrt.-
vel, mint árjegyzővel a kötvényeknek – a BÉT XBond 
regisztrációjukat követően – az XBond-on történő árjegyzése 
fenntartásáról: 

 az árjegyzés kereskedési időn belüli teljesítési ideje: 
délelőtt 09:00 óra és délután 16:30 óra között legalább 15 
percen keresztül; 

 az ársáv mértéke: a vételi és eladási árfolyamhoz tartozó, 
az árjegyzés napját követő második kereskedési napra 
számított hozamok közötti különbség nem haladja meg a 
200 bázispontot; és 

 minimális ajánlati kötelezettség: az adott kereskedési 
napon tett ajánlat névértéke a vételi és az eladási oldalon is 
egyaránt eléri a legalább 100.000 eurónak megfelelő forint 
összeget vagy legalább egy darab kötvényre vonatkozik.  

 

A Társaság kezdeményezi a kötvények regisztrációját a Budapesti Értéktőzsde által működtetett 
Xbond multilaterális kereskedési rendszerbe a kibocsátást követő 90 napon belül. 
 
 
 

Budapest, 2021. június 2. 
 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. 
 


