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M
Részvénytársaság (székhelye: 1082
Budapest, Üllői út 48.) kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) törzsrészvényeinek,
törzsrészvényeinek
jelzálogleveleinek és kötvényeinek tőzsdei kereskedését a 2016. június 7-i Tőzsdenapon
Tő
13 óra
52 perctől a Tőzsdenap hátralevő részére – a „Lezárás szakasz” kezdetéig – felfüggeszti.
A vezérigazgató kötelezi a Kibocsátót, hogy a felfüggesztést kiváltó okkal kapcsolatos rendkívüli
tájékoztatását a tőzsdei
zsdei szabályoknak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
írásoknak megfelelően tegye
közzé.
Amennyiben a Kibocsátó értékpapírjainak kereskedését befolyásoló információ a felfüggesztés fenti
időtartamának vége előtt nyilvánosságra kerül, a Tőzsde
T zsde vezérigazgatója a Kibocsátó értékpapírjainak
kereskedését határozattal visszaállíthatja.
aállíthatja.

Indokolás
A mai napon a Kibocsátóval kapcsolatban olyan információk jutottak a Tőzsde
őzsde tudomására, amelyek
Kibocsátó általi közzététele rendkívüli tájékoztatási kötelezettség alá esik. Tekintettel arra, hogy ezen
információk a Kibocsátó megítélését és az általa kibocsátott értékpapírok árfolyamát
árfolyamá befolyásolhatják,
a nyilvánosságra hozatalukig nem biztosítható a rendezett, áttekinthető
áttekinthet és tisztességes kereskedelem
fenntartása.

„A Budapesti Értéktőzsde
zsde Zártkörűen
Zártkörű
Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” című
c
szabályzat Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyvének
Könyv
23.1 a) pontja szerint
a Tőzsde
zsde jogszabályban meghatározott esetekben felfüggesztheti az adott értékpapír kereskedését.
A tőkepiacról
ól szóló 2001. évi CXX. törvény 325. § (1) bekezdése értelmében a tőzsde szabályzatában
meghatározott személy legfeljebb tíz tőzsdenapra
t zsdenapra felfüggesztheti meghatározott tőzsdei
t
termék
forgalmazását, ha a további forgalmazás nem biztosítja a rendezett, áttekinthető
áttekinthető és tisztességes
kereskedelmet.
A befektetőkk érdekeinek védelme, illetve a piac információkkal történő
történő ellátása az
a értékpapírok
kereskedésének felfüggesztését indokolja, és a Tőzsde
T zsde megítélése szerint a felfüggesztés időtartama
id
alatt biztosított az információk minél szélesebb körben történő
történ nyilvánosságra kerülése.
A fentiekre tekintettel a Tőzsde
őzsde vezérigazgatója a rendelkező
rendelkez részben foglaltak szerint határozott.
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