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Rendkívüli tájékoztatás 
 
 
Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; 
cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043638 a továbbiakban: Társaság)  

 Dr. Spéder Zoltán (anyja neve: Boller Anna, lakcím: 1051 Budapest, Vigadó tér 3. 3. lház. 4. em. 
1.), a Társaság igazgatósági tagja (elnöke) és 

 a Dr. Spéder Zoltán többségi befolyása alatt álló A64 Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 3. 3. lház. 4. em. 1. cégjegyzékszáma: Cg.01-09-
879580; a továbbiakban: A64 Vagyonkezelő Kft.), valamint 

 a Fókusz Takarékszövetkezet (székhely: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a.; 
cégjegyzékszám: 03-02-000232; a továbbiakban: Fókusz Takarék) és 

 a B3 TAKARÉK Szövetkezet (székhely: 8444 Szentgál, Fő u.30.; cégjegyzékszám: 19-02-000339;a 
továbbiakban: B3 Takarék) 

bejelentései alapján az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete 19. cikke (3) 
bekezdésében, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában előírt kötelezettségének 
eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról. 
 
Az A64 Vagyonkezelő Kft. 2016. október 14. napján, tőzsdén kívüli tranzakció keretében, 480,- Ft/db 
árfolyamon összesen 15.572.668 db, 100,- Ft névértékű, „A” sorozatú, névre szóló dematerializált FHB 
törzsrészvényt átruházott a Fókusz Takarék és a B3 Takarék javára.  
 
Az ügylet eredményeképpen  

 az A64 Vagyonkezelő Kft. közvetlen, és Dr. Spéder Zoltán A64 Vagyonkezelő Kft.-n keresztül 
gyakorolt közvetett befolyása a Társaságban 14,354%-os tulajdoni arányról és 16,554%-os 
szavazati arányról 0%-ra csökkent, míg 

 a Fókusz Takarék a Társaságban 8.620.534 darab, 9,164% szavazati jogot képviselő „A” sorozatú 
törzsrészvénnyel rendelkezik, mely alapján a Fókusz Takarék által a Társaságban birtokolt szavazati 
jog aránya összesen 9,900%, illetőleg 

 a B3 Takarék a Társaságban 6.952.134 darab, 7,390% szavazati jogot képviselő „A” sorozatú 
törzsrészvénnyel rendelkezik, mely alapján a B3 Takarék által a Társaságban birtokolt szavazati jog 
aránya összesen 7,627%. 

A tranzakciót követően Dr. Spéder Zoltán fennmaradó közvetlen szavazati aránya 0,017%, közvetett 
szavazati aránya 0,319%. 
 
Dr. Spéder Zoltán és az A64 Vagyonkezelő Kft. a fentiek szerinti ügyletkötésről az alábbi, valamint a jelen 
közlemény 1. sz. mellékletében foglalt részletes tájékoztatást adta a Társaság részére: 
 

Bejelentésre kötelezett személy neve 

vezetői feladatokat ellátó személy: 
 Dr. Spéder Zoltán 

szoros kapcsolatban álló személy:  
A64 Vagyonkezelő Kft. 

Bejelentési kötelezettség indoka Részvény eladás 

Érintett kibocsátó neve FHB Jelzálogbank Nyrt. 

Ügyletben szereplő pénzügyi eszköz 
megnevezése 

100,- Ft névértékű, „A” sorozatú, névre szóló 
törzsrészvény 
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Ügyletben szereplő pénzügyi eszköz 
mennyisége 

15.572.668 db 

Ügyletben szereplő pénzügyi eszköz 
árfolyama 

480,- Ft / db 

Ügylet jellege 

részvény eladás, az ügylet nem függ össze 
részvényopció-programokkal, vagy a 

596/2014/EU rendelet 19. cikk (7) 
bekezdésében foglalt egyedi példákkal   

Ügyletkötés időpontja és helye 2016. október 14., Budapest 

 
A bejelentés alapján az ügyletről, illetőleg a szavazati jognak a Tpt. 61.§ (3) bekezdésében meghatározott 
küszöb átlépéséről a Társaság 2016. október 14. napján szerzett tudomást.  
 
A Fókusz Takarék a jelen közlemény 2. sz. mellékletében foglalt részletes tájékoztatást adta a Társaság 
részére. A bejelentés alapján a szavazati jognak a Tpt. 61.§ (3) bekezdésében meghatározott küszöb 
átlépéséről a Társaság 2016. október 14. napján szerzett tudomást. 
 
A B3 Takarék a jelen közlemény 3. sz. mellékletében foglalt részletes tájékoztatást adta a Társaság 
részére. A bejelentés alapján a szavazati jognak a Tpt. 61.§ (3) bekezdésében meghatározott küszöb 
átlépéséről a Társaság 2016. október 14. napján szerzett tudomást. 
 
Budapest, 2016. október 14. 
 
 
 

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
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1. sz. melléklet 
 

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy 

elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány 

 

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog 

kapcsolódik: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését 

eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve: A64 Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől): …………………….. 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2016. október 14. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 15%, 10%, 5% 

7. Bejelentett adatok: 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok 

A részvények 

osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN-kód 

használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet 

A kiváltó ügylet utáni helyzet: 

Részvények 

száma 

Szavazati 

jogok száma 

Részvények 

száma 

Szavazati jogok száma Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetett 

FHB Jelzálogbank 

Nyrt. „A” 

törzsrészvény 

15.572.668 15.572.668 0 0 0 0 0 

        

A) RÉSZÖSSZEG (a 

szavazati jogok 

összesítése alapján) 

       

 

8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi 

eszközöket ténylegesen birtokolják: …………………………… 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: ……………………. 

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 

10. További információk, ha szükséges: …………………………….. 

Kelt Budapest, 2016. október 14. 

 

A64 Vagyonkezelő Kft. 
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A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy 

elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány 

 

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog 

kapcsolódik: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését 

eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve: Dr. Spéder Zoltán István 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől): …………………….. 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2016. október 14. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 15%, 10%, 5% 

7. Bejelentett adatok: 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok 

A részvények 

osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN-kód 

használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet 

A kiváltó ügylet utáni helyzet: 

Részvények 

száma 

Szavazati 

jogok száma 

Részvények 

száma 

Szavazati jogok száma Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetett 

FHB Jelzálogbank 

Nyrt. „A” 

törzsrészvény 

15.888.668 15.888.668 16.000 16.000 300.000 0,017% 0,319% 

        

A) RÉSZÖSSZEG (a 

szavazati jogok 

összesítése alapján) 

15.888.668 15.888.668 16.000 16.000 300.000 0,017% 0,319% 

 

8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi 

eszközöket ténylegesen birtokolják: …………………………… 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: ……………………. 

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 

10. További információk, ha szükséges: …………………………….. 

 

Kelt Budapest, 2016. október 14. 

 

Dr. Spéder Zoltán István 
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2. sz. melléklet 
 

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy 

elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány 

 

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog 

kapcsolódik: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését 

eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve: Fókusz Takarékszövetkezet 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől): …………………….. 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2016. október 14. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 5% 

7. Bejelentett adatok: 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok 

A részvények 

osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN-kód 

használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet 

A kiváltó ügylet utáni helyzet: 

Részvények 

száma 

Szavazati 

jogok száma 

Részvények 

száma 

Szavazati jogok száma Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetett 

FHB Jelzálogbank 

Nyrt. „A” 

törzsrészvény 

0 0 8.620.534 8.620.534 0 9,164% 0 

FHB Jelzálogbank 

Nyrt. „B” elsőbbségi 

részvény 

346.360 0 346.360 0 0 0 0 

FHB Jelzálogbank 

Nyrt. „C” 

törzsrészvény 

69.272 690.272 69.272 690.272 0 0,736% 0 

A) RÉSZÖSSZEG (a 

szavazati jogok 

összesítése alapján) 

415.632 690.272 9.036.166 9.313.254 0 9,900% 0 

 

8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi 

eszközöket ténylegesen birtokolják: …………………………… 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: ……………………. 

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 

10. További információk, ha szükséges: …………………………….. 

 

Kelt Budapest, 2016. október 14. 

 

Fókusz Takarékszövetkezet 
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3. sz. melléklet 
 

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy 

elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány 

 

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog 

kapcsolódik: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését 

eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve: B3 TAKARÉK Szövetkezet 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől): …………………….. 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2016. október 14. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 5% 

7. Bejelentett adatok: 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok 

A részvények 

osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN-kód 

használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet 

A kiváltó ügylet utáni helyzet: 

Részvények 

száma 

Szavazati 

jogok száma 

Részvények 

száma 

Szavazati jogok száma Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetett 

FHB Jelzálogbank 

Nyrt. „A” 

törzsrészvény 

0 0 6.952.134 6.952.134 0 7,390% 0 

FHB Jelzálogbank 

Nyrt. „B” elsőbbségi 

részvény 

111.580 0 111.580 0 0 0 0 

FHB Jelzálogbank 

Nyrt. „C” 

törzsrészvény 

22.316 223.160 33.316 223.160 0 0,237% 0 

A) RÉSZÖSSZEG (a 

szavazati jogok 

összesítése alapján) 

133.896 223.160 7.086.030 7.175.294 0 7,627% 0 

 

8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi 

eszközöket ténylegesen birtokolják: …………………………… 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: ……………………. 

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 

10. További információk, ha szükséges: …………………………….. 

 

Kelt Budapest, 2016. október 14. 

 

B3 TAKARÉK Szövetkezet 

 


