
Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki 

utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 

01-10-043313; a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket:  

 

A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" (1071 

Budapest, Damjanich utca 11-15., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 

cégjegyzékszám: 01-10-043344; a továbbiakban BUDA-CASH Zrt. "f.a.") képviseletében a Pénzügyi 

Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1. em., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-920128) felszámoló szervezet által kijelölt felszámolóbiztos 

tájékoztatta a Társaságot, hogy 2019. július 19. napján a BUDA-CASH Zrt. "f.a.” 168.680 darab 

tulajdonában álló EHEP Nyrt. törzsrészvényt értékesített, és a tranzakciót követően EHEP Nyrt. 

törzsrészvényei száma 3 darabra, szavazati aránya  -  a 25, 20, 15, 10, valamint 5 %-os küszöbértékek 

átlépésével  -  0,0005 %-ra csökkent. 

 

Egyidejűleg Kis Ferenc tájékoztatta a Társaságot, hogy 2019. július 19. napján 168.680 darab EHEP 

Nyrt. törzsrészvényt szerzett, melynek megfelelően a kiváltó ügyletet megelőző helyzet szerinti 1 

darab részvényével együtt 168.681 darab EHEP Nyrt. törzsrészvénnyel és  -  az 5, 10, 15, 20, 25 %-os 

küszöbértékek átlépésével  -  29,62 % arányú szavazati joggal rendelkezik.  

 

A BUDA-CASH Zrt. "f.a." és Kis Ferenc hivatalos formanyomtatvány szerinti bejelentései tartalma a 

következő:  

 
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:  

Első Hazai Energia-portfolió 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: BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

"felszámolás alatt" 

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

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2019. július 19. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): a szavazati jog és a részvények száma 5 % alá csökkent 

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 

„A” sorozat 

(törzsrészvény) 

ISIN: 

HU0000166970 

168.683 168.683 3 3 0 0,0005 % 0 % 

A) 

RÉSZÖSSZEG 

(a szavazati 

jogok 

összesítése 

alapján) 

168.683 168.683 3 3 0 0,0005 % 0 % 

 

 



Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzet: 

A pénzügyi eszköz, 

illetőleg megállapodás  

típusa 

Lejárat időpontja Felhasználási/átváltási 

időszak/határidő 

Az eszköz 

felhasználása/átváltása 

esetén megszerezhető 

szavazati jogok száma  

Szavazati 

jogok %-

a 

     

  B) RÉSZÖSSZEG 

(az összes lejárati dátum 

vonatkozásában) 

  

Összesen (A+B) szavazati jogok száma szavazati jogok %-a 

3 3 0,0005 % 

 

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: - 

 

 
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:  

Első Hazai Energia-portfolió 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: Kis Ferenc 

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

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2019. 07. 19. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 25 % 

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 

HU0000166970 1 1 168.681 168.681  29,62  

A) 

RÉSZÖSSZEG 

(a szavazati 

jogok 

összesítése 

alapján) 

1 1 168.681 168.681  29,62  

 

 

Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzet: 

A pénzügyi eszköz, 

illetőleg megállapodás  

típusa 

Lejárat időpontja Felhasználási/átváltási 

időszak/határidő 

Az eszköz 

felhasználása/átváltása 

esetén megszerezhető 

szavazati jogok száma  

Szavazati 

jogok %-

a 

     

  B) RÉSZÖSSZEG 

(az összes lejárati dátum 

vonatkozásában) 

  

Összesen (A+B) szavazati jogok száma szavazati jogok %-a 

 168.681 29,62 

 



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: - 

 

 

A Társaság 5 % feletti részesedéssel rendelkező részvényesei a bejelentések alapján:  

 

Név Letétkezelő 

 

Mennyiség (db) Részesedés a 

jegyzett tőkéből (%) 

 

Részesedés a szavazati 

jogokból (%) 

 

DVG Zrt. nem 203.637 38,82 35,76 

Kis Ferenc nem 168.681 32,16 29,62 

Ö s s z e s e n  372.318 70,98 65,38 

 

 

 

EHEP Nyrt. 

 


