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Hungarian Financial Supervisory Authority  
1013 Budapest 
Krisztina krt. 39.  

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
1013 Budapest 
Krisztina krt. 39. 

To the attention of: Mr. Zsolt Wermeser and 
Mr. dr. Péter Reichert 

Wermeser Zsolt úr és dr. Reichert Péter úr 
figyelmébe 

Dear Authority, Tisztelt Felügyelet! 

I, the undersigned executive officer of AAA 
Auto Group N.V. with statutory seat at 
Amsterdam, the Netherlands, with registered 
address at Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, the 
Czech Republic, registered in trade register of 
Chamber of Commerce for Amsterdam under No: 
341 99 203 (the "Company") hereby inform the 
honorable Authority of the following, in order to 
comply with the notification requirement under 
Paragraph (8) of Section 63/A. § of the Act CXX 
of 2001 on the capital of Hungary (the 
"Hungarian Capital Markets Act ") within the 
available statutory deadline defined therein. 

Alulírott, mint az AAA Auto Group N.V.  
(székhely: Hollandia, Amszterdam, bejegyzett 
cím: Csehországban, Dopraváků 723, 184 00 
Praha 8; és az Amszterdami Kereskedelmi 
Kamara által a No: 341 99 203 szám alatt 
nyilvántartott társaság) (a "Társaság") vezető 
tisztségviselője ezennel a tőkepiacról szóló 2001. 
évi CXX (a "Tpt.") 63/A. § (8) bekezdése által 
meghatározott értesítési kötelezettségnek eleget 
téve, az ott meghatározott törvényi határidőn 
belül a következőkről tájékoztatom a t. 
Felügyeletet. 

1. Recitals  1. Előzmények 

We hereby refer to Hivatkozunk ezennel 

a) the notification of the Company sent to the 
Authority on 2 April 2013 and as amended 
on 5 April 2013, in which the Company 
informed the Authority inter alia of the 
corporate resolutions resolved in connection 
with the delisting of the 67,757,875 
ordinary shares in registered form, of a 
nominal value EUR 0.10 each, ISIN 
NL0006033375, issued by the Company 
(the "Shares"), from trading on the Prime 
Market organized by Burza cenných papírů 
Praha, a.s. (the "PSE") and from trading on 
Budapesti Értéktőzsde (the "BSE") and of 
the proposed delisting date from BSE. 

a) a Társaság által a t. Felügyelet részére 2013. 
április 2. napján megküldött és 2013. április 
5. napján módosított értesítésre, amelyben a 
Társaság többek között tájékoztatta 
Felügyeletet a Társaság egyenként 0,10 euró 
névértékű, NL0006033375 ISIN azonosítójú 
és 67.757.875 darab névre szóló 
törzsrészvényeinek (a "Részvények") a 
Burza cenných papírů Praha, a.s. által 
szervezett Elsődleges Piacról (a "PSE") és a 
Budapesti Értéktőzsdéről (a "BÉT") történő 
kivezetése érdekében elfogadott társasági 
határozatokról, illetőleg a Részvények PSE-
ről és BÉT-ről történő kivezetésének 
tervezett időpontjáról. 

b) the resolution of the CEO of BSE No. 
139/2013 and dated 8 April 2013; and  

b) a BÉT Vezérigazgatójának 139/2013. 
számú és 2013. április 8. napján kelt 
határozatára; és  

c) the Company Statement published, inter 
alia, on both BSE and PSE on 8 April 
2013.  

c) a Társaság által többek között a BÉT-en és a 
PSE-n 2013. április 8. napján közzétett 
Társasági Nyilatkozatra.  
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2. The number of Shares offered pursuant 
to Paragraph (7) of Section 63. § of the 
Hungarian Capital Markets Act and the 
payment of the purchase price 

2.  A Tpt. 63. § (7) bekezdése alapján 
felajánlott Részvények száma és az 
ellenérték megfizetése 

2.1 The Company hereby informs the 
honorable Authority, that 14 shareholders 
requested the Company to purchase its 
Shares pursuant to Paragraph (7) of Section 
63. § of the Hungarian Capital Markets Act 
in respect of 18,676 Shares, of which 
aggregated nominal value is EUR 
1,867.60. 

2.1 A Társaság ezennel tájékoztatja a t. 
Felügyeletet, hogy 14 részvényes 
kérelmezte Részvényeinek Társaság általi 
megvásárlását a Tpt. 63. § (7) alapján 
18.676 darab Részvény tekintetében, 
amelyek összesített névértéke 1.867,60 euró 
(EUR).  

2.2 The Company hereby informs the 
honorable Authority, that 

a) an aggregate amount of HUF 5,139,075 
has been paid by the Company as the 
purchase price for the Shares whose 
purchase have been requested pursuant to 
Paragraph (7) of Section 63. § of the 
Hungarian Capital Markets Act (the 
"Aggregate Purchase Price"); and 

2.2 A Társaság ezennel tájékoztatja a t. 
Felügyeletet, hogy  

a) összesített értékben 5.139.075,- magyar 
forint (HUF) került megfizetésre a Társaság 
által, mint a Tpt. 63. § (7) bekezdése alapján 
megvásárlásra felajánlott Részvények 
vételára (az "Összesített Vételár");  

 

b) thereby the entire amount of the Aggregate 
Purchase Price has been paid within the 10 
business days deadline (i.e. until 21 June 
2013) set out in Paragraph (7) of Section 
63/A. § of the Hungarian Capital Markets 
Act. 

b) ezzel az Összesített Vételár teljes összege 
megfizetésre került a Tpt. 63/A. § (7) 
bekezdésében meghatározott 10 
munkanapos határidőn (azaz legfeljebb 
2013. június 21. napjáig) belül. 

3. Further procedures for the purpose of 
acquisition of Shares by the Company 

3. További eljárások a Részvények 
Társaság általi megszerzésére  

3.1 Furthermore we inform the honorable 
Authority, that the Company provides 
further opportunities to the shareholders of 
the Company to sell their Shares in 
addition to the procedure under Paragraph 
(7) of Section 63. § of the Hungarian 
Capital Markets Act in the course of 
procedures detailed in the Company 
Statement. 

3.1 Tájékoztatjuk továbbá a t. Felügyeletet, 
hogy a Részvények Tpt. 63. § (7) szerinti 
megszerzése mellett a Társaság további 
lehetőségeket biztosít a Társaság 
részvényesei számára Részvényeik 
értékesítésére a Társasági Nyilatkozatban 
részletezett eljárások keretében. 

3.2 We hereby inform the honorable Authority, 
that until 7 June, i.e. until the last day of 
accepting the requests under Paragraph (7) 
of Section 63/A. § of the Hungarian 
Capital Markets Act: 

3.2 Tájékoztatjuk a t. Felügyeletet, hogy június 
7. napjáig, tehát a Tpt. 63. § (7) szerinti 
kérelmek elfogadásának utolsó napjáig 

a) in respect of BSE, 1,068,693 Shares have 
been purchased by the Company, in the 
aggregate nominal value of EUR 

a) a Társasági Nyilatkozat 5. a) pontja szerinti 
eljárás során a BÉT vonatkozásában 
1.068.693 darab Részvény került 
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106,869.30, and HUF 293,879,551 has 
been paid as the aggregate purchase price 
of these Shares in the course of the 
procedure under Point a) of Article 5 of the 
Company Statement; 

megvásárlásra a Társaság által 106.869,30 
euró (EUR) összesített névértéken, és 
293.879.551,- magyar forint (HUF) került 
megfizetésre ezen Részvények összesített 
vételáraként; 

b) in respect of PSE, 157,720 Shares have 
been purchased by the Company, in the 
aggregate nominal value of EUR 15,772 
and CZK 3,674,876 has been paid as the 
aggregate purchase price of these Shares in 
the course of the procedure under Point a) 
of Article 5 of the Company Statement; 
and 

b) a Társasági Nyilatkozat 5. a) pontja szerinti 
eljárás során a PSE vonatkozásában 157.720 
darab Részvény került megvásárlásra a 
Társaság által 15.772 euró (EUR) összesített 
névértéken, és 3.674.876,- cseh korona 
(CZK) került megfizetésre ezen Részvények 
összesített vételáraként; és 

c) 630,000 Shares have been purchased by 
the Company, in the aggregate nominal 
value of EUR 63,000 and CZK 14,679,000 
has been paid as the aggregate purchase 
price of these Shares in the course of the 
procedure under Point b) of Article 5 of the 
Company Statement. 

c) a Társasági Nyilatkozat 5. b) pontja szerinti 
eljárás során 630.000 darab Részvény került 
megvásárlásra a Társaság által 63.000 euró 
(EUR) összesített névértéken, és 
14.679.000,- cseh korona (CZK) került 
megfizetésre ezen Részvények összesített 
vételáraként. 

For further information please contact either of 
the contact persons below.  

További információkkal kapcsolatosan az alábbi 
személyek nyújtanak tájékoztatást:  

Contact person in Hungary of AAA Auto: Dr. 
Csicsely Tamás, attorney at law (ügyvéd)  

Az AAA Auto magyarországi kapcsolattartója: 
Dr. Csicsely Tamás, ügyvéd  

Phone: +36709531809  Telefon: +36709531809  

Contact person in the Czech Republic of AAA 
Auto: Mgr. Lenka Zajíčková, attorney at law 
(advokátka)  

Az AAA Auto csehországi kapcsolattartója: Mgr. 
Lenka Zajíčková, ügyvéd (advokátka)  

Phone: +420734394923 Telefon: +420734394923 

Prague, 21 June, 2013 Prága, 2013. június 21. 

 

 

Your sincerely, / Tisztelettel, 

 

K. Topolová 
Executive Director / Igazgató 

AAA Auto Group N.V. 

 


