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RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY 

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. 

Az MNB H-PJ-III-14/2015 számú 2015. május 15.-én hozott Határozatában elmarasztalta a Társaságot, 

melynek keretében piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó jogszabály megsértése miatt a 2013. évi IFRS 

beszámoló közzétételével, annak adattartalmával kapcsolatban 23.000.000 HUF azaz 

Huszonhárommillió forint összegű bírságot, míg 2014 év során több alkalommal tájékoztatási és 

közzétételi kötelezettség elmulasztása miatt 25.700.000 HUF azaz Huszonötmillió-hétszázezer forint 

összegű bírságot szabott ki. 

A Határozat megállapításai alapján az elmulasztott tájékoztatási kötelezettségek tárgyában utólagos 

rendkívüli közzétételt rendelt el a Hatóság, melynek ezúton Társaságunk eleget tesz. 

1. 2014 év során megvalósított zártkörű kötvénykibocsátásokkal kapcsolatos tájékoztatás: 

Társaságunk 2014 év során 10 alkalommal eredményes kötvénykibocsátást hajtott végre zártkörű 

jegyzés keretében. A kibocsátások alaptájékoztatójának közzététele, a jegyzés lebonyolítása és 

annak sikeres lezárását követő keletkeztetési eljárása a jogszabályoknak megfelelően történt, a 

jegyzés eredményét az MNB irányába társaságunk bejelentette, azonban a tőkepiac szereplőit a 

jegyzés eredményéről nem tájékoztatta, melyek az alábbiak voltak: 

 kötvény 
megnevezése 

kibocsátás 
dátuma 

Értékpapírkód Kibocsátott 
összérték 

1 BTEL 2017/B 2014. február 
11. 

HU0000354204 600.000.000 
HUF 

2 BTEL XPRIME 
HUF 

2014. június 12. HU0000354857 304.000.000 
HUF 

3 BTEL XPRIME 
EUR 

2014. június 12. HU0000354865 110.000 EUR 

4 BTEL VIP 2014. július 4. HU0000355011 290.000 EUR 

5 BTEL VIP II. 2014. július 17. HU0000355136 260.000 EUR 

6 BTEL VIP III. 2014. augusztus 
21. 

HU0000355375 1.685.000 EUR 

7 BTEL VIP IV. 2014. 
szeptember 12. 

HU0000355516 325.000 EUR 

8 BTEL VIP V. 2014. 
szeptember 17. 

HU0000355524 425.000 EUR 

9 BTEL VIP VI. 2014. 
szeptember 26. 

HU0000355599 330.000 EUR 

10 BTEL VIP VII. 2014. október 3. HU0000355607 330.000 EUR 

 

A kibocsátásokból származó forrásokat a Társaság elsősorban a 2014. február, 2014. március és 

2014. augusztus hónapokban lejáró kötvények tőke és kamattörlesztéseire fordította, 

másodsorban egyéb hitelviszonyt megtestesítő kötelezettségek teljesítésére és operatív működési 

költségek finanszírozására használta fel. 
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2. Az XPrime szolgáltatásra vonatkozó franchise szerződések módosításával kapcsolatos 

tájékoztatás 

A 2013. üzleti év során megkötött XPrime franchise szerződések alapján kiszámlázásra került 

5.433.100 EUR összeg, mely a Társaság 2013. évi zárómérlegében és 2014. Q1 időszaki 

beszámolójában jelent meg értékesítésből származó árbevételként. A szerződések szerinti 180 

napos fizetési határidő alatt a Társaság a jogértékesítéshez kapcsolódó szerződéses feladatait 

nem tudta teljesíteni a folyamatosan romló működési és likviditási körülmények miatt, így 

2014. június 17. napján a szerződések, - azon belül a teljesítési és számlafizetési határidők 

további 180 nappal meghosszabbításra kerültek. A szerződések ezen pontjai módosultak, 

melyről Társaságunk a tőkepiac szereplőit nem tájékoztatta, holott mind az XPrime termék 

stratégiai szerepe, mind a várható árbevételek realitása és időpontja szempontjából, - a  

kalkulálható működési és likviditási megítélés jelentősége miatt ez indokolt lett volna .  

Ezen szerződésekkel kapcsolatban aktuális tájékoztatásként ismertetjük, hogy a szerződéses 

feladatokat a Társaság azóta sem tudta teljesíteni, de a szerződések nem kerültek módosításra, 

vagy felmondásra, így jelenleg függő jogi és pénzügyi státuszban vannak. Teljesítésük a 

Társaság működési körülményeinek stabilizálódása esetén valamint a partnerekkel történő 

teljesítési feltételekre irányuló megállapodások esetén várható.  

3. Vezető állású személyek értékpapír – tulajdonának változásával kapcsolatos tájékoztatás 

Varga László Pál Igazgatósági tag 2014. május hónapban írásban lemondott tisztségéről, mely 

alapján 2014. július 19. napján Igazgatótanácsi tagsága megszűnt. Ennek közzétételét 

Társaságunk a 2014. december 29. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlés jegyzőkönyvében 

teljesítette, egyben gondoskodott a megszűnés napjára visszamenőleges felmentéséről is, 

továbbá ismertetésre került az a tény is miszerint Varga László Pál személyét a 2013. évi IFRS 

beszámolóban tévesen tüntette fel a Társaság egy 123 Millió forint összegű kölcsönből eredő 

követelés kapcsán, mely könyvelési hiba a Társaság nyilvántartásaiban azóta korrigálva lett. 

Varga László Pál Igazgatótanácsi tagságának időszaka alatt több alkalommal folytatott 

részvénytranzakciókat, melyről a Társaságot elektronikus levél formájában időben 

tájékoztatta, azonban a Társaság az ehhez kötődő adminisztratív és közzétételi kötelezettségét 

nem teljesítette. 

A tranzakciók részletezése: 

- 2013. március 19. napján 200.000Db Btel törzsrészvény elajándékozott édesapjának, így a 
tranzakció tényén felül a tulajdonában lévő részvények száma alapján 5% alá csökkent a 
részesedése. A Társaság 2014. decemberéig azonban ezen adminisztrációs átvezetés 
hiányában tévesen és hibásan Varga László Pál részesedését 5% feletti részvényesek közé 
sorolta, az eredeti részvényszám feltüntetésével. 

- 2014. június 3. napján 14.233 db Btel törzsrészvény értékesítése történt. 

- 2014. szeptember 12. napján 38.900 db Btel törzsrészvény értékesítése történt. 

- 2014. október 29. napján 150.000 db Btel törzsrészvény értékesítése történt. 

     


