
 

 

 
 

 
A Budapesti Értékt őzsde Zártkör űen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 

65/2015. számú határozata 
 
 

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) 
vezérigazgatója az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.) 
kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) törzsrészvényeinek, illetve az E-STAR 2015/A valami nt az  
E-STAR 2016/C kötvényeinek  tőzsdei kereskedését a  2014. január 26-i T őzsdenapon  11 óra 00 
perct ől kezdődően visszaállítja az alábbiak szerint. 
 
Az ENEFI részvényekre  vonatkozóan  a kereskedési szakaszok a mai napra az alábbiak szerint 
módosulnak: 

11.00 - 11.02  Előkészítés szakasz 
11.02 - 11.07  Aukciós szakasz 
11.07/11.08 - 11.10  Ajánlati Könyv Kiegyensúlyozás* 
11.10 -   Folyamatos kereskedés** 
 

Az E-STAR 2015/A valamint az E-STAR 2016/C kötvényekre  vonatkozóan  a kereskedési 
szakaszok a mai napra az alábbiak szerint módosulnak: 
 

11.00 - 11.02 Előkészítés szakasz 
11.02 - 11.32 Aukciós szakasz 
11.32/11.33 - 11.35 Ajánlati Könyv Kiegyensúlyozás* 
11.35 - Aukciók közötti szakasz*** 
 

*Az Ajánlati Könyv Kiegyensúlyozás részszakasz kezdete és vége véletlenszerű időpontra esik a jelzett 
időtartamban 
**A Folyamatos kereskedés kezdetével a részvény felveszi a Folyamatos Kereskedés Aukciókkal Kereskedési 
Modell kereskedési eseményeit. 
***Az Aukciók közötti szakasz kezdetével a kötvények felveszik az Aukciós Kereskedési Modell kereskedési 
eseményeit. 
 
Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Tőzsde vezérigazgatója 64/2015. számú határozatának 
a felfüggesztés elrendelésére vonatkozó része hatályát veszti. 
 

Indokolás 
 
A Tőzsde vezérigazgatója 64/2015. számú határozatával a Kibocsátó törzsrészvényeinek illetve az  
E-STAR 2015/A és az E-STAR 2016/C kötvényeinek tőzsdei kereskedését a 2015. január 23-i 
Tőzsdenapon 15 óra 01 perctől a 2015. január 27-i Tőzsdenap végéig – a „Lezárás szakasz” 
kezdetéig - felfüggesztette. 
 
A felfüggesztést elrendelő határozat rendelkezett arról is, hogy amennyiben a Kibocsátó 
értékpapírjainak kereskedését befolyásoló információ a fenti időtartam vége előtt a tőzsdei 
szabályoknak megfelelően nyilvánosságra kerül, a Tőzsde vezérigazgatója a Kibocsátó 
törzsrészvényeinek és kötvényeinek kereskedését határozattal visszaállíthatja. 
 
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Kereskedési Kódexről 
című szabályzat 8.6 pontja alapján az értékpapír Technikai Szüneteltetése vagy Felfüggesztése után 
a kereskedésbe történő visszaengedéskor a kereskedés Előkészítés szakasszal, majd Aukciós 
szakasszal vagy Lezárás szakasszal folytatódik. 
 
A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
Budapest, 2015. január 26. 
 
 Katona Zsolt 
 vezérigazgató 


