
 

 

 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

A BUSINESS TELECOM Nyrt. - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és 

a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve - 

ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit és a Tőkepiaci Szereplőket az alábbiakról. 

Társaság 2015. január 9. napon 75.00 órakor igazgatótanácsi ülést tartott melyen az alábbi 

határozatokat hozta: 

Társaság 2014. december 30. napon 14.00 órakor Igazgatótanácsi ülést tartott, melyen az 

1/2014. (XII.30.) számú határozatában (továbbiakban: Határozat) elfogadta a Társaság 

alaptőkéjének felemelést 950.000.000 HUF összeggel, így az alaptőke 2.003.065.100 azaz 

Kettőmilliárd-hárommillió-hatvanötezer-száz Forint lett. A tőke-emelés alapja a Társaság 

Igazgatótanácsa 3/2014. (X.31.) számú határozatának mellékletét képező, 2014. október 31. 

napon, Budapesten kelt, Timur Rahimkulov, önálló cégjegyzésre jogosult képviselő által aláírt 

SkillInvest Kft. (továbbiakban: Befektető) Kötelezettségvállaló Nyilatkozata (továbbiakban: 

Nyilatkozat), melyben a Befektető vállalta a Társaság alaptőkéjének nevezett összeggel 

történő felemelését annak pénzügyi helyzete által megkívánt időpontban. 

Társaság az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően a Befektető részére 

9.500.000 db azaz Kilencmillió-ötszázezer darab névre szóló, 100 azaz Száz Forint névértékű 

és 100 azaz Száz Forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált formában előállított, 

„BTEL elsőbbségi részvény” elnevezésű  osztalékelsőbbséget, vétójogot biztosító szavazat-

elsőbbségi, vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, elővásárlási jogot biztosító, és 

likvidációs hányadhoz fűződő, „BTEL elsőbbségi részvény“ elnevezésű elsőbbségi részvényt 

juttat. 

A Határozatot, a jelenléti ívet, valamint a Nyilatkozatot mind a BÉT mind az MNB honlapján 

aznap, tehát 2014. december 30. napon közzétette. 

 Társaság 2014. december 30. napon 15:19 napon kapta meg Timur Rahimkulov, önálló 

cégjegyzésre jogosult képviselő által aláírt, Befektető nevében és képviseletében írt levelet, 

melyben a Befektető visszavonta a Nyilatkozatban foglaltak teljesítését. Indoklásként a 

nyilatkozat aláírását követően tudomására jutott információkra történő hivatkozással, mely 

elsősorban a vállalat gazdasági, likviditási helyzete annak összegszerűsége. Továbbá az 

újonnan megbízott Könyvvizsgáló által elkészített és auditált beszámolók eredményeinek 

hiánya.  

Társaság által 2015. január 5. napon írt válaszlevelében tájékoztatta a Skillinvest Kft.-t, hogy 

a kötelezettség vállaló nyilatkozat aláírásakor, már folyamatban lévő általa kezdeményezett 

átvilágítás megkezdődött és ismeretes volt, hogy annak eredménye későbbi időpontra 

várható, azonban ettől nem tette függővé a tőkeemelési vállalását, azaz az aláírt  



 

 

 

kötelezettség vállalási nyilatkozat feltételek nélkül, a vállalat likviditási hiányának javítására, 

az Igazgatótanács határozata alapján kötelező. Így a visszavonást elfogadni nem tudjuk, 

annak visszavonására nem jogosult. Továbbá javasolta társaságunk a személyes egyeztetés 

lehetőségét, mely alapján a Befektető - ügyvédje útján - jelezte, hogy a tőkeemeléssel 

kapcsolatban tárgyalásokat kíván kezdeményezni, ennek időpontjaként a tőkeemelési összeg 

teljesítésére megjelölt határnap, azaz 2015. január 8. 11:00 óra.  

Tehát a Nyilatkozat szövegéből, értelmezéséből kiolvasható a feltételek kizárása, így annak 

visszavonhatatlanságának lehetősége is. Az egyeztető tárgyalások ebben az időszakban 

azonban nem vezettek eredményre, így a felek által megfogalmazott tényállás rögzíthető a 

tőkeemelés teljesítésére kijelölt határidő napján. 

Társaság Igazgatótanácsa az 1/2015. (I.9.) számú határozatában felszólította a  Befektetőt a 

2014. december 30-án tartott ülésén hozott, a Társaság alaptőkéjének 950.000.000 HUF 

összeggel történő emelését tartalmazó 1/2014. (XII. 30.) számú határozat teljesítésére, 

vagyis a Befektető nevezett 950.000.000 HUF - tőkeemelés alapjául szolgáló összeget utalja 

át a Társaság SK9452000000000015895791 bankszámlaszámlájára, továbbá a 1/2014. 

(XII.30.) számú határozat SkillInvest Kft. részéről történő nem teljesítésével a Társaságnak 

okozott kárt térítse meg 2015. január 16. napjáig az alábbi indok alapján: 

Társaságunk jogi állásfoglalása alapján a kötelezettségvállaló nyilatkozat feltételeként a 

társaság likviditási helyzetének indokoltsága és az ehhez szükséges összeggel történő tőke-

emelésről szóló Igazgatótanácsi határozat szükséges. Azaz a kötelezettségvállaló nyilatkozat 

visszavonására más indokok alapján nincs lehetősége a Befektetőnek. 

Továbbá az, Igazgatótanács elhatározta, hogy a Befektető, ellen, amennyiben az 

Igazgatótanács felszólítására nem teljesíti az 1/2015. (I.9.) számú igazgatótanácsi 

határozatban megjelölt határidőre, az abban foglaltak szerint a Társaság alaptőkéjének 

megemelésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy a tőkeemléssel kapcsolatban a 

közgyűlés időpontjáig, mind a Társaság, mind a Befektető által elfogadott megállapodás 

ezzel kapcsolatban nem születik, akkor az Igazgatótanács javasolja a 2015. január 30-án 

13.00 órakor tartandó rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai közé felvenni a Befektető ellen 

polgári peres eljárás megindítását azon az alapon, hogy a 2014. október 31-én a Befektető 

önálló cégjegyzésre jogosult képviselője által a Befektető nevében és képviseletében aláírt 

tőkeemelési kötelezettségét a Befektető nem teljesítette, mely teljesítését a Társaság 

érvényesíteni kívánja, továbbá a Társaság által indított per keretében a Társaság követelje 

nevezett tőkeemelés elmaradásával a Befektető által a Társaságnak okozott kár 

megtérítését. 
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