1. számú Kiegészítés
a Diákhitel Központ Zártkörően
Mőködı Részvénytársaság
50.000.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd forint keretösszegő
kötvényprogramjához 2008. február 6-án készített

Alaptájékoztatóhoz

Budapest, 2008. március 26.
Az Alaptájékoztatót a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a PSZÁF EIII/10.357/2008. számú, 2008. február 26. napján kelt határozatával hagyta jóvá.
A kiegészítés jóváhagyása: 2008. április 1. napján kelt, PSZÁF E-III/10-357-1/2008.
számú határozat.
„A Kibocsátó nyomatékosan felhívja a Kötvényekbe befektetni szándékozók figyelmét arra, hogy
a Kötvények forgalomba hozatala következtében a Kibocsátó hiteltartozásainak összege
meghaladhatja saját tıkéjének összegét.”

A Diákhitel Központ Zrt. 2008. február 6-án 50.000.000.0000,- Ft keretösszegő
kötvényprogram keretében történı kötvény nyilvános forgalomba hozatalhoz
Alaptájékoztatót készített, melynek közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete a 2008. február 26. napján kelt PSZÁF E-III/10.357/2008. számú
határozatával engedélyezte (a továbbiakban: Alaptájékoztató).
Az Alaptájékoztatót a Kibocsátó a tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 32-33.§a alapján az alábbiak szerint egészíti ki:
Az Alaptájékoztató VIII.2.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.7.

A névleges kamatláb és a fizetendı kamatra vonatkozó rendelkezések
A Kötvény kamatozása:

Kötvény
fix
kamatfizetéső.

kamatozású,

éves

Névleges kamatláb:

a vonatkozó Végleges Feltételekben kerül
meghatározásra

A kamat esedékessé válásának idıpontja és a kamatfizetési idıpontok:
A Forgalomba hozatal értéknapját, a kamatfizetés idıpontját, az elsı
kamatfizetési periódus hosszát a Kibocsátó a Végleges Feltételekben határozza
meg.
Az elsı kamatfizetési idıpontban kifizetésre kerülı kamat mértéke az éves
kamat idıarányos része (0,01%-ra kerekítve), úgy, hogy az esetleges szökınap
is figyelembe vételre kerül.
A további kamatfizetési idıpontokban kifizetendı kamat mértéke az éves
kamat.

Következı Munkanap szabály:
Amennyiben a Kötvények alapján teljesítendı kifizetés (kamatfizetés és/vagy
végtörlesztés) esedékes idıpontja nem Munkanapra esik, akkor a fizetést az esedékes
idıpontot követı elsı Munkanapon kell a Kötvény tulajdonosa részére teljesíteni, és a
Kötvény tulajdonosa nem támaszthat késedelmi kamat-, vagy egyéb igényt az ilyen
kifizetés miatt.
A kamat és a tıkeösszeg visszafizetése követelésének határideje:
A Kötvényrendelet 6.§-a alapján a Kötvényeken alapuló követelések a Kibocsátóval
szemben nem évülnek el.”
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Az Alaptájékoztató VIII.2.12. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.12. A Kötvények kibocsátásának várható idıpontja
A Kötvényprogram keretében történı egyes Részletek Forgalomba hozatalának
idıpontja a Végleges Feltételekben kerül meghatározásra, legkésıbb az ajánlattétel
napját megelızıen.”

Az Alaptájékoztató VIII.4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.1.

Tızsdei bevezetési kérelem

A Kibocsátó kezdeményezi a Kötvények valamennyi Sorozatrészletének bevezetését a
BÉT-re.
a) A tızsdei bevezetés kezdeményezése minden esetben az adott Sorozatrészlet
forgalomba hozatalának napjára vonatkozik. ”

Az Alaptájékoztató egyebekben nem módosul.

Budapest, 2008. március 26.
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V.

FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Alulírottak, mint az Alaptájékoztatóban és az 1. számú Kiegészítésben szereplı
információkért felelıs személyek kijelentik, hogy az elvárható gondosság mellett, a
lehetı legjobb tudásuk szerint az Alaptájékoztatóban és az 1. számú Kiegészítésben
szereplı információk megfelelnek a tényeknek, az Alaptájékoztató és az 1. számú
Kiegészítés a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem
hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a
Kibocsátó és a Kibocsátót terhelı, Kötvényekben foglalt fizetési kötelezettségekért
készfizetı kezességet vállaló Magyar Állam helyzetének megítélése szempontjából
jelentıséggel bírnak, továbbá nem mellızi azon körülmények bemutatását, amelyek
befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.
Kelt, Budapesten, 2008. március 26. napján
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MŐKÖDİ

