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Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 időközi vezetőségi beszámolója 

2016. május 
 

 

 

A Társaság cégadatai 

 

A Társaság neve:   Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

Társaság címe:      1118 Budapest, Ménesi út 22 

Ágazati besorolás:     64.99 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés  

Telefon:      (36 31) 780-8377 

Telefax:      - 

E-mail cím:     ehepinfo@mail.datanet.hu 

Befektetői kapcsolattartó:    Fodor László, igazgatóság elnöke 

A Társaság honlapja:    www.ehepnyrt.hu 

A Társaság cégjegyzékszáma:   01-10-043313 

A Társaság adószáma:    12248074-2-43 

A Társaság jegyzett tőkéje:   524.512.000,-Ft 

A Társaság működési időtartama:   határozatlan 

A Társaság üzleti éve:    megegyezik a naptári évvel 

 

 

A Társaság Igazgatóságának tagjai:  Fodor László elnök 

      Dr. Georgi Kornél 

      Dr. Oláh István 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai:   dr. Földvári Attila  

      Szolnoki Judit 

      dr. Oláh Gábor 

 

A Társaság könyvvizsgálója: 2015. évre a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és 

Adószakértő  Kft. (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. 

Cégjegyzékszáma: 09-09-006577, könyv.nyilvántart. szám: 

MKVK 001511,) eljáró könyvvizsgáló  Gyapjas István 

(4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., kamarai tag 

könyvvizsgáló száma: MKVK 004857). 

 

A Társaság közleményeinek közzétételi helye:  Amennyiben a jogszabály kifejezetten mást nem ír elő, a  

Társaság hirdetményei a Budapesti Értéktőzsde 

www.bet.hu, valamint a Társaság honlapján (www.ehep.hu) 

teszi közzé. 

 

A Társaság 5 %-ot meghaladó tulajdoni vagy szavazati hányaddal rendelkező tulajdonosai a 2016. 

május 17-i részvénykönyv alapján:  *a Cégbíróság nem jegyezte be a Ptk.szerint történő működésre 

való áttérést, hiánypótlást írt elő, így a társaság még a Gt. hatálya alatt működik.  

 

 

Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség 

(db) 

Részesedés 

(%) 

Szavazati 

arány* (%) 

Megjegyzés 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt. Belföldi Gazdasági 

társaság 

203637 38,82 % 19,78 % Törzsrészvény 

BUDA-CASH Zrt. Belföldi Gazdasági 

társaság 

170000 32,41 % 16,51 % Törzsrészvény 

O.P.M. Holding Kft. Belföldi Gazdasági 

társaság 

3344 0,63 % 31,72 % Elsőbbségi és 

törzsrészvény 

Tölgyesi Péter Belföldi Magánsz. 1903 0,34 % 17,84 % Elsőbbségi 

részvény 

 

http://www.ehepnyrt.hu/
http://www.bet.hu/
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A Társaság tevékenysége 2015. december 31. és a beszámoló készítése közötti időszakban 

 

 

A Társaság tevékenységein belül továbbra is a portfoliókezelési tevékenység lett volna a negyedév folyamán a 

meghatározó, de ezt a tevékenységet a 2015. február 24-én kezdődött, a BUDA-CASH Zrt-t és a DRB 

Bankcsoportot érintő botrány csaknem teljesen lehetetlenné tette: a társaság értékpapírjai, követelései a BUDA-

CASH Zrt-nél zárolásra kerültek, az ÉRB Bank Zrt. – akinek alárendelt kölcsönt nyújtott a társaság – a többi 

bankkal együtt felszámolás alá került.  

 

Tavaly az eszközökből a DRB Bank Zrt-nél elhelyezett 21 M Ft-ot az OBA közreműködésével visszakapta a 

társaság, emellett mintegy 11 M F értékű államkötvénnyel rendelkeztünk a KELER-ben lévő számlánkon, a 

többi eszközzel és követeléssel kapcsolatban a BUDA-CASH Zrt. „fa”  képviselője először 2015. december 23-

án tett közzé közleményt, melyet 2016. március 2-án tévesnek minősített, majd 2016. március 16-án módosítva 

újra közzétett, ami alapján 2016. április 29-én egyenlegközlőt és számlakivonatot tett közzé, mely alapján BEVA 

kártérítéssel együtt kb. 45-50 M Ft-nyi eszközt kaphat majd a társaság ( a portfolióban szereplő BÉT-re 

bevezetett részvények lehetséges árfolyammozgása illetve a portfolióban lévő devizák lehetséges 

árfolyammozgása miatt nem határozható meg pontosan az érték). A visszakapható eszközökről a 

rendelkezésünkre álló számlakivonatot a közzétételi helyeken közzétettük. 

 

 2016. I. negyedév végén mintegy 8,5 M Ft számlán lévő pénze és 8 M Ft értékű állampapírja volt a társaságnak 

hozzáférhető eszközként. 

 

 A negyedév folyamán több rendkívüli közgyűlést tartottunk, majd április végén megtartottuk a rendes 

közgyűlést, ahol a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. kötött mandátummal érkező képviselője először a 

közgyűlés felfüggesztését érte, majd a folytatódott közgyűlésen elutasította az éves jelentés elfogadását: ezzel 

összefüggésben az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt a társaság részvényeinek kereskedését  

felfüggesztették a BÉT-en, illetve az MNB 4 M Ft-ra bírságolta a társaságot. 

  

A 2005. év végén megszerzett villamosenergia-kereskedelmi engedély 2015.végén lejárt, a társaság márciusi 

rendkívüli közgyűlése pedig a földgáz-kereskedelmi engedély visszaadásáról döntött. 

 

 

A Társaság Mérleg szerinti eredménye 2016. I. negyedév végén negatív (-3,573 E Ft), némileg jobb, mint a 2015 

I. negyedévi eredmény (-4,120 E Ft). Mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, mind a Pénzügyi 

műveletek eredménye javult némileg 2015. I. negyedévhez képest. Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény 

javulása az anyagjellegű ráfordítások csökkenése és a személyi jellegű ráfordítások növekedése mellett 

következett be. A Pénzügyi műveletek eredményének javulása a Pénzügyi műveletek bevételeinek csökkenése és 

a Pénzügyi műveletek ráfordításainak csökkenése mellett következett be.  

 

A Társaság az időszak folyamán folyamatosan eleget tett mindennemű fizetési kötelezettségének. 

 

 

A Társaság pénzügyi helyzete 

 

2016. I. negyedév végén mintegy 8,5 M Ft számlán lévő pénze és 8 M Ft értékű állampapírja volt a társaságnak 

hozzáférhető eszközként. 

 

Az időszakban közzétett tájékoztatások 

 

            2016.05.13. Közgyűlési meghívó (2016.06.13.) 

            2016.05.11.  Földgáz-kereskedelmi működési engedély visszavonása 

            2016.05.09. A 2016.05.07-i közgyűlés jegyzőkönyve és jelenléti íve 

            2016.05.07. Közgyűlési határozatok 

            2016.05.04. Tájékoztatás 

            2016.04.29. A BUDA-CASH Zrt."fa" felszámolója a mai napon közzétette a társaság aktuális 

egyenlegközlőjét és számlakivonatát. 

            2016.04.29.Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok 

            2016.04.29. Tájékoztatás az éves jelentés mai közzétételének elmaradásáról 

            2016.04.29. A 2016.04.29-i közgyűlés jegyzőkönyve 

            2016.04.29. Közgyűlési határozat 

            2016.04.28. Tájékoztatás az ÉRB Bank Zrt. "fa" tájékoztató anyagáról 

            2016.04.27.A BUDA-CASH Zrt."fa" felszámolójának a társaság részére küldött levele 

http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/121284623.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/121268429.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/121246534.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/121242309.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/121222905.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/121177387.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/121177387.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/121175822.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/121170144.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/121168149.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/121167246.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/121149527.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/121124153.html
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            2016.04.19. A 2016.04.19-i közgyűlés jegyzőkönyve 

            2016.03.31. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok 

            2016.03.29. Közgyűlési előterjesztések és hirdetmény 

            2016.03.21. A 2016.03.21-i közgyűlés jegyzőkönyve 

            2016.03.21. Közgyűlési határozatok 

            2016.03.18.Közgyűlési meghívó 

            2016.03.11. A 2016.03.11-i közgyűlés jegyzőkönyve 

            2016.03.10. A 2016.03.10-i közgyűlés jegyzőkönyve 

            2016.03.10. Közgyűlési határozat 

            2016.03.03. Közgyűlési jegyzőkönyv 

            2016.03.03. Közgyűlési határozatok 

            2016.02.29. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok 

            2016.02.29. Közgyűlési jegyzőkönyv (határozatképtelen volt a kgy.) 

            2016.02.25. Tájékoztatás telefonos elérhetőség változásáról 

            2016.02.22. Közgyűlési jegyzőkönyv (határozatképtelen volt a kgy.) 

            2016.02.18. Közgyűlési előterjesztések (2016.03.11.) 

            2016.02.10. Közgyűlési meghívó (2016.03.11.) 

            2016.02.08. Közgyűlési határozati javaslat (2016.02.29-i közgyűléshez) 

            2016.02.01. Közgyűlési határozati javaslatok 

            2016.01.31. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok 

            2016.01.28. Közgyűlési meghívó 

            2016.01.28. Tájékoztatás könyvvizsgálóval kötött szerződés megszűnéséről 

            2016.01.21. Közgyűlési meghívó 

            2016.01.03. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok 

            2015.12.20. Tájékoztatás villamosenergia-kereskedelmi engedély lejáratáról 

            2015.11.30. Jegyzett tőke nagysága és szavazatszámok 

            2015.11.17. Időközi vezetőségi beszámoló 

 

 

 

 

 

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek  

 

Nincsenek. 

 

Felelősségvállaló nyilatkozat 

 

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kijelenti, hogy az időközi vezetőségi 

beszámoló a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság 

helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az időközi vezetőségi beszámoló tartalmáért a társaság 

felelősséggel tartozik, a tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a 

társaság felel. 

 

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság felhívja a részvényesek és a 

nyilvánosság figyelmét, hogy az időközi vezetőségi beszámolóban közölt adatok nem auditált beszámolón 

alapulnak, illetve az anyagban szereplő 2015.december 31-i auditált éves beszámoló adatait a társaság éves 

közgyűlése nem fogadta el! 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2016.május 17. 

 

 

 

 

 

         Fodor László 

     igazgatóság elnöke 

       Első Hazai Energia-portfolió 

    Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
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http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/120872847.html
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http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/120810183.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/120810172.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/120769981.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/120769939.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/120732656.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/120732645.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/120711826.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/120695212.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/120682971.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/120646501.html
http://bet.hu/newkibdata/120635030/hat_rozati_javaslatok_2016_02_29.pdf
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/120596813.html
http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/120592137.html
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http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/kibocsatoi_hirek/120418033.html
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