
 
 

Rendkívüli tájékoztatás 
 
 
Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; a 
továbbiakban a „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55.§ (1) bekezdése szerinti rendkívüli 
tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról: 
 
A Társaság 2016. június 17. napján megállapodásokat kötött a Kötvénytulajdonosokkal az XS0867086042 ISIN kódú, 
mindösszesen 112 millió EUR névértékű, lejárat nélküli alapvető kölcsöntőke kötvények visszavásárlására vonatkozóan. 
 
A kötvényeket a Bank alapvető tőkeelemként tartja nyilván, erre tekintettel a visszavásárlásra vonatkozó 
megállapodások megkötését megelőzően a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2013. június 26-i 
575/2013/EU rendelete (továbbiakban: CRR) 78. cikk (1) b) pontja szerint kérelemmel fordult a Magyar Nemzeti 
Bankhoz (továbbiakban: MNB), mint illetékes hatósághoz a kiegészítő alapvető tőkeinstrumentum visszavásárlásának 
engedélyezése iránt.  
 
A CRR 78. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint „az illetékes hatóság engedélyezi az intézmény számára az elsődleges 
alapvető, kiegészítő alapvető vagy járulékos tőkeinstrumentumok csökkentését, visszavásárlását, lehívását vagy 
visszaváltását, ha  
b) az intézmény az illetékes hatóság számára kielégítően bizonyítja, hogy az intézmény szavatolótőkéje a szóban forgó 
intézkedés nyomán az e rendelet 92. cikke (1) bekezdésében meghatározott követelményeket és a 2013/36/EU 
irányelv 128. cikkének 6. pontjában meghatározott kombinált pufferkövetelményt meghaladja azzal a többlettel, amelyet 
az illetékes hatóság a 2013/36/EU irányelv 104. cikkének (3) bekezdése alapján adott esetben szükségesnek ítél.” 
 
Az engedélyezési eljárás során az MNB a CRR és annak az Intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre 
alkalmazandó szabályozási technikai standardok tekintetében való kiegészítéséről szóló 241/2014/EU felhatalmazáson 
alapuló rendeletében (továbbiakban: RTS) foglalat előírások alapján megvizsgálta a Társaság kérelmét és 
megállapította, hogy a Társaság eleget tesz a CRR-ben és az RTS-ben foglalt követelményeknek. A lefolytatott 
eljárásban az MNB megállapította, hogy a Társaság a kölcsöntőke kötvények kibocsátást követő öt évnél hamarabb 
történő visszavásárlása engedélyezési feltételeivel rendelkezik, így az MNB a kötvények öt évnél hamarabb történő 
visszavásárlására vonatkozó engedélyt megadta. 
 
Az FHB Csoport tőkemegfelelési mutatója 2016. március 31-én a második pilléres kiigazítások (SREP tőkekövetelmény) 
figyelembevételével 16,04% volt. Az alapvető kölcsöntőke kötvények visszavásárlását követően a mutató értéke – a 
március végi adatok alapján – 10,81%-ra változik, amely továbbra is jelentősen meghaladja a jogszabályban foglalt 
minimum szintet (8%). 
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