
 

 

 
 
 

A Budapesti Értékt őzsde Zrt. Vezérigazgatójának 
195/2015. számú határozata 

 
 
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) 
vezérigazgatója a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan M űködő Részvénytársaság  (székhely: 3581 
Tiszaújváros, TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház 2119/3 hrsz. 136. ép.) kibocsátó (a továbbiakban: 
Kibocsátó) névre szóló, dematerializált törzsrészvényeit  (ISIN azonosító: HU0000073119)  
2015. március 31. napjával törli a Terméklistáról. 
 
A részvények Utolsó Kereskedési Napja: 2015. március 26. 
 
Jelen határozat ellen a Kibocsátó a határozat kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) Tőzsdenapon belül 
fellebbezéssel élhet, melyet az Igazgatóságnak címezve a vezérigazgatóhoz kell benyújtani. 
 
 

Indokolás 
 
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, 
Október huszonharmadika u. 18.; a továbbiakban: Ajánlattevő) 2015. január 13. napján önkéntes 
nyilvános vételi ajánlatot (a továbbiakban: Ajánlat) tett a Kibocsátó valamennyi, nem az Ajánlattevő 
tulajdonában lévő törzsrészvényére, amelyet a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-252/2015. számú 
határozatával 2015. február 2. napján hagyott jóvá. Az Ajánlattevő az Ajánlat alapján a Kibocsátó 
1.028.926 darab törzsrészvényét szerezte meg, melynek eredményeként összesen 99,10% mértékű 
befolyást szerzett a Kibocsátóban. 
 
A „Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és 
Forgalombantartási Szabályokról” című szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 26.2.5.1 pontja szerint 
a Tőzsde külön Törlési Kérelem nélkül törli a részvénysorozatot, ha a Nyilvános Vételi Ajánlatot tett 
befektető a tulajdonába még nem került részvények megszerzésére vonatkozólag kezdeményezte a 
nyilvános társaságokban történő befolyásszerzést szabályozó hatályos jogszabályok szerinti vételi 
jogának gyakorlását. Az Ajánlattevő 2015. március 9. napján a Tőzsde honlapján közzétette a vételi 
jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatát. 
 
A Kibocsátó által a Tőzsde honlapján 2015. március 24. napján közzétett tájékoztatás szerint a 
Kibocsátó a vételi jog gyakorlását követően 2015. március 30-i hatállyal érvényteleníti az Ajánlattevő 
részére át nem transzferált törzsrészvényeket. A KELER Zrt. a Tőzsdére 2015.  
március 24. napján megküldött közleménye szerint az érvénytelenné nyilvánított törzsrészvényeket 
2015. március 30. napján törli a központi értékpapírszámlákról. 
 
A Szabályzat 26.2.5.1.1 pontja alapján a Vezérigazgató a Nyilvános Vételi Ajánlatot tett befektető 
tulajdonába még nem került részvények KELER Zrt. közleményében meghirdetett törlésének napját 
követő nappal határozattal törli a részvénysorozatot a Terméklistáról. 
 
A Szabályzat 26.1.3 a) pontja szerint az Utolsó Kereskedési Nap és a Törlési Nap között legalább az 
adott értékpapír elszámolására vonatkozó KELER Szabályok szerinti elszámolási ciklusnak el kell 
telnie. 
 
A jogorvoslatról és végrehajthatóságról a Szabályzat 29. pontja rendelkezik. 
 
A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
 
Budapest, 2015. március 24. 
 

Katona Zsolt 
vezérigazgató 

 

 


