
 

 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatójának 
152/2019. számú határozata 

 
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban: Tőzsde) vezérigazgatója a MKB Bank Zrt. (székhelye: 1056 
Budapest, Váci u. 38.) kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) 100.000.000 darab, egyenként 1.000 HUF 
névértékű, 100.000.000.000 össznévértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvényét 2019. május 30. 
napjával a Terméklistára felveszi, ezzel egyidejűleg a Terméklistát az alábbi adatlap szerinti tartalommal 
módosítja. 
 

Értékpapír megnevezése MKB részvény 

Értékpapír Kibocsátója MKB Bank Nyrt. 

Részvényfajta törzsrészvény 

Értékpapír Típus névre szóló 

Értékpapír előállítási módja dematerializált 

Értékpapírkód (ISIN) HU0000139761 

Kijelzés módja (Ticker) MKBBANK 

Értékpapír névértéke 1.000 HUF 

Bevezetett értékpapír mennyisége (db) 100.000.000 

Osztalékjogosultság Teljes évi 

Bevezetési nap 2019. május 30. 

Tőzsdei kategória Besorolás alatt 

Futamidő Határozatlan 

Lejárat napja N/A 

 
A Tőzsde vezérigazgatója egyúttal felhívja a befektetők és a piaci szereplők figyelmét arra, hogy a 
Terméklistára történő felvétellel a Kibocsátó törzsrészvényei bevezetésre kerültek a tőzsdére, azonban Első 
Kereskedési Nap meghatározására még nem került sor, a részvényekkel történő kereskedésre még nincs 
lehetőség, tekintettel arra, hogy a Kibocsátó a bevezetési kérelem benyújtásakor „A Budapesti Értéktőzsde 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” c. szabályzat Második, Bevezetési és 
Forgalomban Tartási Szabályok Könyve (a továbbiakban: Bevezetési Szabályok) 15.5.6.2.2 pontja alapján a 
kereskedéshez szükséges információkat nem csatolta.   
 
A Bevezetési Szabályok 15.5.6.2.2.3 pontja szerint a részvények tőzsdei kereskedésének megkezdéséhez 
szükséges feltételeket a Kibocsátó a Bevezetési Naptól számított 90 (Kilencven) napos határidőn belül 
köteles teljesíteni. 
 
A Bevezetési Szabályok 15.5.6.2.2.1. pontja szerint az értékpapírok kereskedésének megkezdéséhez 
szükséges feltételek az alábbiak: 

- Az értékpapír-sorozat tulajdonosai számának igazolása 
- Az értékpapír-sorozat árfolyamértékének megjelölése 
- Első Kereskedési Nap kérelmezése 
- Bevezetési Ár megjelölése 
- A KELER Zrt., valamint a KELER KSZF Zrt. nyilatkozatai arról, hogy az értékpapírt értékpapír 

számlavezetésre és nyilvántartásra, valamint tőzsdei elszámolásra befogadják 
- Bevezetési Szabályzatban meghatározott további közzétételek teljesítése. 

 
Jelen határozatban nem szereplő Terméklista elemek meghatározására a részvény tőzsdei kereskedésének 
megkezdéséről rendelkező külön határozatban kerül sor. 
 
A Bevezetési Szabályok 29.2 pontja szerint a kérelemnek teljes mértékben helyt adó határozat meghozatala 
esetén a határozat indoklása mellőzhető. 
 
Budapest, 2019. május 29. 
 
 Végh Richárd 
 vezérigazgató 

http://15.5.6.2/

