A Magyarországi Fióktelepén keresztül eljáró
BNP Paribas S.A. hirdetménye

Notice of BNP Paribas S.A. acting through its
Hungarian Branch

A Magyarországi Fióktelepén keresztül eljáró BNP BNP Paribas S.A. acting through its Hungarian
Paribas S.A. (a Kibocsátó) 75.000.000.000 forint Branch (the Issuer) has established its HUF
keretösszegű
Kötvényprogram
elnevezésű 75,000,000,000 Note Programme (the Programme).
kötvénykibocsátási programot (a Program) állított
fel.
A Program alatti kötvénykibocsátásokat a Kibocsátó The issue of notes by the Issuer under the
Igazgatósága 2013. július 30-i határozatában hagyta Programme has been authorised pursuant to the
jóvá.
resolution of the Issuer’s Board of Directors dated 30
July 2013.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a
Program
feltételeit
tartalmazó
összevont
alaptájékoztató (az Alaptájékoztató) közzétételét a
2013. szeptember 30-án kelt H-KE-III-693/2013.
számú határozatával engedélyezte.

The Hungarian Financial Services Authority
authorised the consolidated base prospectus (the
Base Prospectus) setting out the terms of the
Programme by way of its resolution No. H-KE-III693/2013 and dated 30 September 2013.

A Kibocsátó a Program keretében több sorozatban, a
sorozatokon belül több részletben hozhat forgalomba
szabályozott piacra bevezetett vagy be nem vezetett,
névre szóló, dematerializált, forintban denominált,
fix vagy változó kamatozású illetve diszkont
kötvényeket jegyzési eljárás, illetve aukciós eljárás
útján.

The Issuer may issue listed or unlisted Hungarian
forint denominated, fixed and floating rate or zero
coupon dematerialised registered notes under the
Programme in multiple series and multiple tranches
within each series by way of a subscription or
auction procedure.

A Kibocsátó kezdeményezheti a Program keretében
kibocsátott kötvények tőzsdei bevezetését a
Budapesti
Értéktőzsdére,
erre
azonban
kötelezettséget nem vállal.

The Issuer may, but is not obliged to, apply for the
listing and admission to trading of the notes issued
under the Programme on the Budapest Stock
Exchange.

A Program keretében megvalósuló forgalomba
hozatalokra vonatkozó adatokat (ideértve pl. az
egyes forgalomba hozatalok tervezett idejét is) az
egyes kibocsátásokhoz készített végleges feltételek
tartalmazzák.

Information of the respective offerings under the
Programme (including information concerning the
intended time schedules of the respective offerings)
are set out in the respective final terms applicable to
the individual issue of notes.

Az Alaptájékoztató a BNP Paribas S.A. honlapján
(www.bnpparibas.hu), az OTP Bank Nyrt. honlapján
(www.otpbank.hu) és a Budapesti Értéktőzsde
honlapján (www.bet.hu) megtekinthető és letölthető,
illetve nyomtatott formában igényelhető a BNP
Paribas
S.A.
Magyarországi
Fióktelepének
székhelyén (1051 Budapest, Széchenyi István tér 78., Magyarország).

The Base Prospectus is available for viewing and
downloading on the websites of BNP Paribas S.A.
(www.bnpparibas.hu),
OTP
Bank
Plc.
(www.otpbank.hu) and the Budapest Stock Exchange
(www.bet.hu) and printed versions of the Base
Prospectus may be requested at the registered seat of
BNP Paribas S.A. Hungary Branch (H-1051
Budapest, Széchenyi István tér 7-8, Hungary).
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