
 

 

A Budapesti Értékt őzsde Zrt. Vezérigazgatójának 
260/2015. számú határozata 

 
 
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) 
vezérigazgatója a BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan M űködő Részvénytársaság 
„felszámolás alatt” (székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A.) kibocsátó (a továbbiakban: 
Kibocsátó) BUSINESS TELECOM részvény elnevezésű, HU0000110697 ISIN azonosítóval 
rendelkező törzsrészvényeit, illetve a BTEL 2016/A  elnevezésű, HU0000354055 ISIN azonosítóval 
rendelkező kötvényeit a Kibocsátó ellen megindult felszámolási  eljárás miatt törli a 
Terméklistáról. 
 
A részvények és a kötvények Utolsó Kereskedési Napja: 2015. május 29.  
 
A részvények és a kötvények Törlési Napja: 2015. június 3. 
 
Egyúttal a Tőzsde Vezérigazgatója a Terméklista adatait 2015. május 28 -i hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja: 

 Régi adat Új adat 

Értékpapír kibocsátójának neve 
BUSINESS TELECOM 
Távközlési Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaság 

BUSINESS TELECOM 
Távközlési Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaság 
„felszámolás alatt” 

 
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 Cégközlönyben 2015. május 20-án megjelent közzététel szerint a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 
7.Fpk.03-14-000471/25. számú, 2015. április 23. napján jogerőre emelkedett végzésével a Kibocsátó, 
mint adós felszámolását főeljárásként elrendelte. 
 
A felszámolás kezdő időpontja 2015. május 20. 
 
„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és 
Forgalombantartási Szabályokról” című szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 26.2.1. e) pontja 
értelmében a Tőzsdére bevezetett részvénysorozat törlésre kerül a Kibocsátó jogutód nélküli vagy 
jogutóddal történő megszűnése esetén. 
 
A Szabályzat 26.1.6.2 pontja alapján amennyiben a Kibocsátó ellen felszámolási (illetőleg a Hazai 
Joga szerint ezzel egyenértékű) eljárás indul, köteles a felszámolást elrendelő bírósági végzés 
(illetőleg a Hazai Jog szerint ezzel egyenértékű jogi aktus) jogerőre emelkedését követő 3 (Három) 
Tőzsdenapon belül az általa bevezetett értékpapír-sorozatok törlését kérni a Tőzsdétől. 
 
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 34. § (2) bekezdése szerint 
a felszámolás kezdő időpontjától a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot 
csak a felszámoló tehet. 
 
Fentiekre tekintettel a felszámolóbiztos 2015. május 27. napján kérelmezte a Kibocsátó által 
bevezetett értékpapír-sorozatok törlését és egyúttal kérte a névváltozás Terméklistán történő 
átvezetését. 
 



 

 

A Szabályzat 26.1.3 a) pontja alapján az értékpapír törlésekor meg kell határozni az adott értékpapír 
Utolsó Kereskedési Napját. Az Utolsó Kereskedési Nap és a Törlési Nap között legalább az adott 
értékpapír elszámolására vonatkozó KELER Szabályok szerinti elszámolási ciklusnak el kell telnie. A 
Szabályzat 26.1.3 b) pontja szerint a Vezérigazgató törlésről rendelkező határozatának a Közzétételi 
Szabályzat szerinti közzététele és az Utolsó Kereskedési Nap között legalább 1 (Egy) teljes 
tőzsdenapnak el kell telnie. E pont alkalmazásától a Vezérigazgató indokolt esetben eltekinthet. 
 
Az Utolsó Kereskedési Napot a Szabályzat 26.2.6.3 pontja alapján alkalmazandó 26.1.7.1 pontja 
szerint a Vezérigazgató jelen esetben egyedi döntéssel határozta meg. 
 
A Törlési Napot jelen esetben a Szabályzat 26.1.8 f) pontja szerint a Vezérigazgató szintén egyedi 
döntéssel határozta meg.  
 
A jogorvoslatról és a végrehajthatóságról a Szabályzat 29. pontja rendelkezik. 
 
A fentiekre tekintettel a Tőzsde Vezérigazgatója a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
 
Budapest, 2015. május 27. 
 
 
 Katona Zsolt 
 vezérigazgató 


