A HVB JELZÁLOGBANK RT. HIRDETMÉNYE I.
A HVB Jelzálogbank Részvénytársaság (a továbbiakban: „Kibocsátó” vagy „HVBJ”) a 75.000.000.000
(hetvenötmilliárd) forint össznévértékű Jelzáloglevél Programjának keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz
közzé maximum 500.000.000,- Ft, azaz ötszázmillió forint össznévértékű, maximum 50.000 db, azaz ötvenezer
darab, egyenként 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, HVBF 2007/A-003 elnevezésű, 2007. április 2.
napján lejáró, fix kamatozású, végtörlesztéses, névre szóló, Tőzsdei Jelzáloglevelek nyilvános forgalomba
hozatal útján történő aukciós értékesítésére. A forgalomba hozatal alapjául a HVBJ Igazgatóságának 5/2005.
(2005.08.01.) számú határozata szolgál.
A Hirdetmény közzététele nem érinti a Kibocsátó azon jogát, hogy a Jelzáloglevelek forgalomba hozatalát
elhalassza, vagy attól véglegesen elálljon.
Vezető Forgalmazó:

HVB Bank Hungary Rt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Az aukció időpontja:

2006. január 10. napján 9.00 órától 11.00 óráig.

Az aukció helyszíne:

HVB Bank Hungary Rt. (1056 Budapest, Nagymező u. 44.) Tel: 428-8540

A forgalomba hozni szándékozott Tőzsdei Jelzáloglevelek részletes feltételeit a 2006. január 3-án kelt Végleges
Feltételek tartalmazzák, amely megtalálható a www.jelzalogbank.hu vagy a www.hvb.hu honlapokon illetve a
Budapesti Értéktőzsde www.bet.hu honlapján.

A HVB JELZÁLOGBANK RT. HIRDETMÉNYE II.
A HVB Jelzálogbank Részvénytársaság (a továbbiakban: „Kibocsátó” vagy „HVBJ”) a 75.000.000.000
(hetvenötmilliárd) forint össznévértékű Jelzáloglevél Programjának keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz
közzé maximum 400.000.000,- Ft, azaz négyszázmillió forint össznévértékű, maximum 40.000 db, azaz
negyvenezer darab, egyenként 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, HVBF 2010/C-003 elnevezésű, 2010.
július 7. napján lejáró, fix kamatozású, végtörlesztéses, névre szóló, Tőzsdei Jelzáloglevelek nyilvános
forgalomba hozatal útján történő aukciós értékesítésére. A forgalomba hozatal alapjául a HVBJ
Igazgatóságának 5/2005. (2005.08.01.) számú határozata szolgál.
A Hirdetmény közzététele nem érinti a Kibocsátó azon jogát, hogy a Jelzáloglevelek forgalomba hozatalát
elhalassza, vagy attól véglegesen elálljon.
Szervező és Forgalmazó:

HVB Bank Hungary Rt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Az aukció időpontja:

2006. január 10. napján 9.00 órától 11.00 óráig.

Az aukció helyszíne:

HVB Bank Hungary Rt. (1056 Budapest, Nagymező u. 44.) Tel: 428-8540

A forgalomba hozni szándékozott Tőzsdei Jelzáloglevelek részletes feltételeit a 2006. január 3-án kelt Végleges
Feltételek tartalmazzák, amely megtalálható a www.jelzalogbank.hu vagy a www.hvb.hu honlapokon illetve a
Budapesti Értéktőzsde www.bet.hu honlapján.

