A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának
336/2015. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde)
Vezérigazgatója az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest,
Jakab J. utca 17. fszt. 12.) kibocsátót (a továbbiakban: Kibocsátó) 100.000.- Ft (azaz egyszázezer
forint) pénzbírság szankcióban részesíti.
Egyúttal felszólítja a Kibocsátót, hogy a jövőben fokozottabban ügyeljen "A Budapesti Értéktőzsde
Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalombantartási
Szabályokról" című szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) előírásainak maradéktalan betartására.
Ennek keretében felszólítja a Kibocsátót, hogy haladéktalanul tegye közzé a 2014. évre vonatkozó
Felelős Társaságirányítási Jelentését.
A határozat ellen a kézhezvételt követő 15 Tőzsdenapon belül a Kibocsátó fellebbezéssel élhet,
amelyet a Tőzsde Igazgatóságának címezve a Vezérigazgatóhoz kell benyújtani.
A fellebbezésnek a pénzbírság megfizetésére halasztó hatálya van. Kibocsátó a pénzbírságot a
bírságoló határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül köteles megfizetni.

Indokolás
A Szabályzat 18.2 pontja szerint a részvény kibocsátója köteles a Tőzsde által kiadott „Felelős
Társaságirányítási Ajánlások” alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentését az éves jelentés
közzétételével egyidejűleg a Közzétételi Szabályzat szerint közzétenni.
A Kibocsátó éves jelentését 2015. április 30-án közzétette, azonban Felelős Társaságirányítási
Jelentését egészen a mai napig nem tette közzé a Tőzsde honlapján.
A Tpt. 54. § (7) bekezdése alapján a nyilvánosan forgalomba hozott részvény kibocsátója a
pénzügyi év első, illetve második hat hónapjában időközi vezetőségi beszámolót köteles közzétenni
az adott hat hónapos időszak kezdete utáni hetvenedik nap és a vége előtti negyvenkettedik nap
közötti időszakban, az adott hat hónapos időszak kezdete és ezen beszámoló közzétételének napja
közötti időszakra vonatkozóan. Ugyanezen szakasz (8) bekezdése alapján nem kell időközi
vezetőségi beszámolót közzétennie a kibocsátónak, ha legalább a féléves jelentésre vonatkozó
követelményeknek megfelelő tartalmú negyedéves jelentést készít és azt közzéteszi a féléves
jelentésre vonatkozó szabályok szerint. A negyedéves jelentés közzétételére is alkalmazandó
határidőt az 54. §-nak a féléves jelentésre vonatkozó (5) bekezdése úgy határozza meg, hogy a
részvény, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátója az adott időszak végét követően
mielőbb, de legkésőbb két hónapon belül a pénzügyi év első hat hónapjára vonatkozóan féléves
jelentést tesz közzé.
2015. év első negyedéves jelentésének közzétételi határideje május 31-én járt le, azonban a
Kibocsátó negyedéves jelentését csak 2 nap késéssel, 2015. június 2-án 17 óra 16 perckor tette
közzé a Tőzsde honlapján.
A Szabályzat 16.1.1 d) pontja értelmében a Terméklista módosítására kerülhet sor,
amennyiben a Kibocsátó arra jogosult szerve olyan döntést hoz, amely a Terméklista 16.1.1 a), b) és
c) pontokban nem meghatározott egyéb módosításának szükségességét vonja maga után. Ilyen
egyéb esetkörbe tartozik a Kibocsátó cégnevének megváltoztatásáról szóló döntés is.
A Szabályzat 16.1.2 c) pontja alapján a 16.1.1 d) pontban meghatározott esetben a Kibocsátó köteles
a Terméklista módosítását kérelmezni az arra okot adó körülmény bekövetkezésének (hatályba
lépésének) napját követő legkésőbb 10 (Tíz) Tőzsdenappal. Amennyiben a kérelmet a Kibocsátó, neki

felróható okból, a fenti határidőben nem nyújtja be, úgy a Vezérigazgató a Kibocsátót a 28 pontban
meghatározottak szerint szankcionálhatja.
A Kibocsátó (korábbi cégnevén: FUSO Ecosystem Nyrt.) közgyűlése 4/2014/12.19. számú
határozatával döntött a Társaság cégnevének módosításáról, a névváltozást a Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága 2015. január 23-án kelt végzésével jegyezte be.
A Kibocsátó a 2015. június 22-én benyújtott Terméklista módosítási kérelmében kérte a Tőzsdétől a
névváltozás átvezetését. A kérelemben a cégbírósági bejegyző végzés kézhezvételének dátumaként
2015. január 23. napját tüntette fel. A Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően a kérelem
benyújtására rendelkezésre álló határidő 2015. február 6-án telt le eredménytelenül. A 2015. június
22-én benyújtott kérelem alapján a Terméklista módosítására csak több hónapos késéssel, 2015.
június 24-i hatállyal került sor.
A Kibocsátó a Terméklista módosítási eljárást követően nem tudta megfelelően igazolni a Tőzsde felé,
hogy a Terméklista módosítási kérelem késedelmes benyújtása neki nem volt felróható.

A Szabályzat 28.1 pontja úgy rendelkezik, hogy a Tőzsdei Szabályban meghatározott kötelezettségek
nemteljesítése, tartalmában hiányos vagy késedelmes teljesítése esetén a Vezérigazgató jogosult a
Kibocsátóval szemben határozatba foglalt szankciót alkalmazni.
A Szabályzat 28.4.2 pontja úgy rendelkezik, hogy amennyiben a Kibocsátó valamely Tőzsdei Szabályt
súlyosabban szeg meg, vagy a figyelmeztetést követően ismételten sem tesz eleget valamely Tőzsdei
Szabályban foglalt kötelezettségének, úgy a Vezérigazgató a Kibocsátót 100.000,- Ft-tól 5.000.000,Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja.
A Szabályzat 28.3 pontja szerint a szankciók alkalmazásánál a szankció nemének, illetve mértékének
meghatározása során figyelembe kell venni a kötelezettségszegés súlyát, az adott kibocsátónál a
kötelezettségszegések gyakoriságát, a Tőzsdének, illetve a Kibocsátóknak okozott erkölcsi kárt.
A Tőzsde a szankció alkalmazása során figyelembe vette, hogy a Kibocsátó Felelős
Társaságirányítási Jelentésének közzétételére egészen a mai napig nem került sor, illetve hogy a
névváltozás Terméklistán történő átvezetése az indokoltnál hosszabb időt vett igénybe. Továbbá
figyelembe vette azt is, hogy a Kibocsátó bevezetett értékpapír sorozatában a közkézhányad mértéke
magas (93,45%).
A jogorvoslatról és a végrehajthatóságról a Szabályzat 29. pontja rendelkezik.
A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező rész szerint határozott.

Budapest, 2015. augusztus 18.
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