
 

 

 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 

391/2019. számú határozata 

 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: Tőzsde) Vezérigazgatója az ENEFI Energiahatékonysági Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.) kibocsátót (továbbiakban: Kibocsátó) figyelmeztetés szankcióban 

részesíti. 

 

Egyúttal felszólítja a Kibocsátót, hogy a jövőben fokozottan ügyeljen „A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” című szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) Második számú könyv „Bevezetési és 

Forgalomban Tartási Szabályok” előírásainak maradéktalan betartására. Egyúttal a Tőzsde vezérigazgatója felszólítja a Kibocsátót, 

hogy a dolgozói részvényei átalakításából származó új törzsrészvények bevezetéséről, jelen határozat közzétételétől számított 45 

napon belül gondoskodjon. 

 

Indokolás 

 

A Kibocsátó 2019. március 22. napján határozott a társaság által kibocsátott dolgozói részvények törzsrészvénnyé történő 

átalakításáról. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága az átalakítást 2019. április 11. napjával jegyezte be a cégnyilvántartásba.  

 

A benyújtott dokumentumokból megállapítható, hogy a Kibocsátó a cégbírósági bejegyző végzést 2019. április 12-én vette kézhez. A 

részvényátalakításból származó törzsrészvények tőzsdei bevezetésére vonatkozó „A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” c. szabályzat Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyve (a 

továbbiakban: Szabályzat) 16.1.2. a) pontjában előírt 90 (Kilencven) napos határidő eredménytelenül telt el. 

 

A Kibocsátó 2019. július 17-én kérelmezte az előírt 90 napos határidő meghosszabbítását, amelynek a BÉT vezérigazgatója 

232/2019. számú határozatában helyt adott, és a törzsrészvények tekintetében bekövetkezett változások Terméklistán történő 

átvezetésére rendelkezésre álló határidőt 2019. október 20-ig meghosszabbította. 

 

A Kibocsátó 2019. október 17-én ismét kérelmezte az előírt 90 (Kilencven) napos határidő meghosszabbítását, egy időközben 

elhatározott, de még végre nem hajtott újabb tőkeemelésre, valamint a Kibocsátó tájékoztató készítési kötelezettségének fennállására 

való tekintettel. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatója a Kibocsátó határidő-hosszabbítási kérelmét elutasította, tekintettel 

arra, hogy a fenti határidők elmulasztására nem a Társaság működésén és ellenőrzésén kívüli körülmények miatt került sor, valamint, 

hogy a cégbírósági bejegyzése óta eltelt igen hosszú, több, mint 6 hónapos idő sem indokolja további póthatáridők biztosítását.  

 

A Tőzsde az Szabályzat 28.3.1 pontja szerint nyilatkozattételre hívta fel a Kibocsátót a fenti kötelezettségszegés bekövetkezésének 

okáról, amely nyilatkozattételre 15 napos határidőt tűzött. A Kibocsátó az nyilatkozattételre való felhívást 2019. november 9-én vette 

át. A Kibocsátó a nyilatkozattételre rendelkezésre álló időn belül nyilatkozatot nem tett.  

 

A Bevezetési Szabályok fent idézett 16.1.2. a) pontjának második fordulata szerint, ha a Terméklista módosítás a Kibocsátónak 

felróható okból a fenti határidőben nem történik meg, úgy a Vezérigazgató, illetve az Igazgatóság a Kibocsátót a 28 pontban 

meghatározottak szerint szankcionálhatja. 

 

A Szabályzat 28.3 pontja szerint a szankciók alkalmazásánál a szankció nemének, illetve mértékének meghatározása során 

figyelembe kell venni a kötelezettségszegés súlyát, az adott Kibocsátónál a kötelezettségszegés gyakoriságát, a Tőzsdének, illetve a 

Kibocsátóknak okozott erkölcsi kárt. 

 

A Szabályzat 28.4.1.1 pontja alapján „A Vezérigazgató a Kibocsátót figyelmeztetésben részesítheti, ha valamely Tőzsdei Szabályt 

enyhébben szeg meg, vagy ha a Kibocsátó a Tőzsdei Szabály szerinti díjfizetési-, illetve a kiszabott pénzbírság befizetési 

kötelezettségének a fizetési felszólításban megadott határidőig nem tesz eleget.” 

 

A jogorvoslatról és a végrehajthatóságról a Szabályzat 29. pontja rendelkezik. 

 

A fentiekre tekintettel a Tőzsde Vezérigazgatója a rendelkező rész szerint határozott. 

 

 

 

 

Budapest, 2019. november 25. 

 

 

 

 

Végh Richárd 

vezérigazgató 


