
 
A TvNetWork Nyrt. Közleménye a 2007. gazdasági év eredménye után járó osztalék 

kifizetésének rendjérol 
 
 
Budapest – 2008. május 8.- A TvNetWork Nyrt. ezúton bejelenti, hogy a társaság 2008. 
április 24-én megtartott közgyulésének döntése alapján egy darab 100 Ft névértéku 
TvNetWork Nyrt-részvény (ISIN-azonosító: HU0000072715) után járó 2007. évi osztalék 
bruttó összege 2 forint. Az osztalékfizetés kezdo idopontja 2008. június 2. A tulajdonosi 
megfeleltetés fordulónapja 2008. május 26. A 2007. évi osztalékra jogosító TvNetWork 
Nyrt-részvényt utoljára 2008. május 21-én lehet vásárolni a Budapesti Értéktozsdén. 
 
 
Az osztalék 2008. június 2-tol kezdve kerül kifizetésre az értékpapírszámla-vezetoknél 
vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó ügyfélszámlákra vagy a részvényes által megjelölt 
bankszámlára történo átutalással. Az átutalás abban az esetben teljesítheto, ha az 
értékpapírszámla-vezeto a részvényesre vonatkozó szükséges adatokat az eloírt formátumban, 
hiánytalanul megküldte a TvNetWork Nyrt. osztalékkifizetésben részt vevo megbízottjának, a 
KELER Zrt.-nek. A TvNetWork Nyrt. és a KELER Zrt. nem felel az értékpapírszámla-
vezetok hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának 
idoigényességébol származó késedelemért. Ha a hiányzó, illetve javított adatokat az 
értékpapírszámla-vezeto utólag lejelenti a KELER Zrt.-nek, úgy a TvNetWork Nyrt., illetve 
megbízottja az osztalékot a bejelentést követo hónap 5. munkanapjáig utalja. 
 
A részvényesek a 2007. gazdasági év eredménye után járó osztalékot az osztalékfizetés kezdo 
napjától számított, a Polgári törvénykönyvben meghatározott elévülési idotartam (5 év) alatt 
(azaz legkésobb 2013. június 2. napjáig) igényelhetik.  
 
Osztalékra az jogosult, akinek 2008. május 26-án az értékpapírszámla-vezeto 
nyilvántartásában TvNetwork Nyrt. részvénye van. Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy 
legkésobb 2008. május 26- ig ellenorizzék értékpapírszámla-vezetojüknél az 
adóelszámoláshoz szükséges adatokat, mert ezek hiányában az osztalék nem fizetheto ki. 
 
Magányszemély részvényes esetében a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a személyi 
jövedelemadóval csökkentett osztalék összegét az értékpapírszámla-vezeto számlájára vagy a 
részvényes által az értékpapírszámla-vezeto felé megadott pénzszámlára utalja át a 
TvNetWork Nyrt., illetve megbízottja. Belföldi illetoségu magánszemélyek esetén a 
kifizetéshez szükséges adatok: név, születési név, születési ido, születési hely, anyja születési 
neve, állampolgárság, adóazonosító jel, a részvényes neme és címe. 
Külföldi illetoségu magánszemélyek esetén szükséges adatok: név, születési név, születési 
ido, születési hely, anyja születési neve, útlevélszám, vagy a magyar adóhatóság által kiadott 
adóazonosító jel, a részvényes neme, állampolgársága, illetoség szerinti lakcíme és –
amennyiben rendelkezik vele- magyarországi lakcíme (tartózkodási helye). A 2007. 
gazdasági év eredménye után fizetett osztalékjövedelmet 10% személyijövedelemadó-
fizetési kötelezettség terheli. 
 
A levont közterhekrol a TvNetWork Nyrt. igazolást állít ki és juttat el a részvényesekhez 
legkésobb 2009. január 31- ig. 
 



Jogi személy részvényes esetében az eloírt adatok (belföldi illetoségu jogi személy esetén 
cégnév, székhely, adószám, külföldi illetoségu jogi személy esetén pedig cégnév és székhely) 
alapján az értékpapírszámla-vezeto által megadott pénzszámlára utalja át az osztalék összegét 
a TvNetWork Nyrt.,  illetve megbízottja. Jogi személy részvényes részére az osztalék levonás 
nélkül kerül kifizetésre. 
 
Amennyiben a részvényes a kettos adóztatás elkerülését szabályozó egyezmények alapján a 
kedvezményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, az adózás 
rendjérol szóló, többször módosított 2003.évi XCII. Törvény 4.sz. mellékletében részletezett 
dokumentumokat kell legkésobb 2008. május 26- ig átadni a KELER Zrt. Részvénykönyv-
vezetési osztálya részére (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.). Felhívjuk az értékpapírszámla-
vezetok figyelmét, hogy csak az Országos Fordító és Fordításhitelesíto Iroda (OFFI) által 
fordított, a 2008. adóévrol kiállított illetoségigazolásokat áll módunkban elfogadni. 
Amennyiben a kettos adóztatás elkerülésérol szóló egyezmény alapján haszonhúzói 
nyilatkozat megléte is szükséges, úgy azt szintén az OFFI által  hitelesített fordítással együtt 
áll módunkban elfogadni. A haszonhúzói nyilatkozat természetesen magyar nyelven is 
megteheto. 
Abban az esetben, ha sem az illetoségigazolás, sem annak késobbi pótlására vonatkozó jelzés 
nem érkezik 2008. május 26-ig a KELER-hez, akkor az osztalék 10% személyi jövedelemadó 
levonásával kerül utalásra. Amennyiben a külföldi illetékességu tulajdonos rendelkezik az 
adózás rendjérol szóló, többször módosított 2003.évi XCII. törvény 4. mellékletének 5. 
pontjában részletezett dokumentumokkal, valamint van e két ország között kettos adóztatás 
elkerülésérol szóló egyezmény, és az kedvezményes adókulcsot ír elo, azonban a tulajdonos a 
dokumentumokat nem nyújtja be 2008. május 26- ig a KELER-hez, és ezért az osztalék 10% 
személyi jövedelemadó levonásával került elutalásra számára, az ügyfél a 10%-os és a 
kedvezményes adókulcs közötti különbözetet visszaigényelheti az APEH Kiemelt Adózók 
Igazgatóságán a Magyar Telekom Nyrt. által kiállított igazolás alapján.  
 
A tokepiacról szóló 2001.évi CXX. Törvényben (Tpt) megfogalmazott részvényesi 
meghatalmazottak (nominee) részére az osztalék kifizetése a KELER Zrt-hez legkésobb 2008. 
május 26- ig eljuttatott eredeti „nominee-nyilatkozat” alapján történik, az abban 
megfogalmazottak szerint. 
Azon nominee-k részére, akik a fenti nyilatkozatot a jelzett idopontig nem juttatják el a 
KELER Zrt-hez, az osztalék 10% személyi jövedelemadó levonásával kerül elutalásra. 
 
Felhívjuk a részvényesi meghatalmazottak (nominee) figyelmét, hogy az adózás rendjérol 
szóló, többször módosított 2003.évi XCII. törvény 4. számú mellékletének 9. pontja alapján a 
részvényesi meghatalmazott köteles a kifizetés naptári évének utolsó napjáig magyar vagy 
magyar és angol nyelven kiállított, cégszeruen aláírt okiratban nyilatkozni az osztalékban 
részesülo külföldi személyek nevérol (elnevezésérol), lakóhelyérol, székhelyérol, születési 
helyérol, idejérol, illetoségérol, a részére kifizetendo, illetoleg a kifizetett, forintban 
meghatározott osztalék összegérol, amely alapján a kifizeto az igazolást kiállítja, és az 
adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti. 
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