
 

Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 
1132 Budapest, Váci út 72-74. 
Bejegyezte: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Cégjegyzékszám: 01-10-041827 

Az ELMŰ Nyrt. rendkívüli tájékoztatása 

Érvénytelenné nyilvánított ELMŰ részvények ellenértékének kifizetési rendje 

 

A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban ELMŰ Nyrt.) arról tájékoz-

tatta a KELER Zrt.- t, hogy az E.ON Hungária Zrt. (a továbbiakban E.ON) mint Ajánlattevő által az ELMŰ Nyrt. 

dematerializált, névre szóló, 10.000 HUF névértékű törzsrészvényeire (ISIN: HU0000074513; a továbbiakban: EL-

MŰ részvények) adott nyilvános vételi ajánlatot követő vételi jog gyakorlása során az E.ON Hungária Zrt. részére 

határidőben át nem adott 47.987  darab ELMŰ részvényt 2020. március 19-i hatállyal érvénytelenné nyilvánítja,  

helyettük új részvények kibocsátásáról rendelkezik az E.ON részére (kiszorítás). 

Az ELMŰ Nyrt., mint Kibocsátó a KELER Zrt.-t bízta meg a kiszorítás és ellenérték fizetés teljes folyamatának 

lebonyolítására.  

 

Az ELMŰ Nyrt. utasítása, valamint a 284/2001 (XII.26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a KELER Zrt. az 

érvénytelenné nyilvánított ELMŰ részvények törlése érdekében az alábbi tájékoztatást adja: 

 

2020. március 17. (D-2 nap) az ELMŰ részvényekkel az utolsó kereskedési nap, 

2020. március 19. (D nap) az utolsó BÉT kereskedési nap elszámolásának napja, egyben  

a Kiszorítás napja 

 

2020. március 19–én az értékpapírszámlavezetők kötelesek: 

a) az ELMŰ Nyrt. által érvénytelenné nyilvánított ELMŰ részvények állományait törölni az általuk vezetett 

értékpapírszámlákról, és 

b) ezzel egyidejűleg transzfer megbízást beadni az ELMŰ Nyrt. javára vezetett 0706/777666.sz. 

értékpapírszámlára 14.00 óráig. 

 

Ellenérték kifizetés menete 

 

2020. március 20. 17:00 értékpapírszámlavezetők határideje a Részvényesi adatok megadására a 

KELER Zrt. felé 

2020. március 24. Kifizetés belföldi jogi személyek, külföldi jogi személyek, részvényeiket TBSZ 

számlán tartó belföldi magánszemélyek részére 

2020. március 26.  Kifizetés belföldi, külföldi magánszemélyek részére (nem TBSZ) 

 



 

 

A részvényesek adatainak megadását (az ellenérték kifizetés érdekében) a KELER Zrt. a Számlavezetőktől Excel 

formátumban kéri 2020. március 20. 17:00 óráig. A szükséges adatok listáját a feltöltendő fájlt kitöltési útmutatóval 

a KELER e-mailben küldi meg minden érintett Számlavezetőnek. 

A kiszorítási folyamat során minden 1 darab érvénytelennek nyilvánított ELMŰ részvény (ISIN: HU0000074513) 

után bruttó 34 585 Ft kerül kifizetésre. 

Ellenérték azon részvényes részére kerülhet kifizetésre, akinek értékpapírjait Számlavezetője eltranszferálta a fent 

megadott értékpapír számlára és szükséges adatait az Excel dokumentumban rendelkezésre bocsátotta. 

Az ellenérték kifizetése során SZJA (15%) és SZOCHO (17,5%) egyaránt levonásra kerül. A részvényeseknek lehe-

tőségük van a szociális hozzájárulás felső határának eléréséről nyilatkozni. Ezen nyilatkozatot a részvényesnek a 

Számlavezetőjén keresztül kell eljuttatni a KELER Zrt. részére 2020. március 20. napjáig eredeti példányban a mel-

lékelt nyomtatványon. 

A rövid határidőre való tekintettel a KELER Zrt. további lehetőséget biztosít a részvényesek számára az eredeti 

SZOCHO nyilatkozat Számlavezetőn keresztül történő beküldésére 2020. április 20. napjáig. Megfelelő nyilatkozat 

beérkezése esetén, a 2020. március 20-ig megfeleltetett részvényesekre allokált kifizetést a KELER Zrt. felülvizsgál-

ja és a korábban levont SZOCHO mértékét a részvényes számára Számlavezetőjén keresztül visszautalja. A 2020. 

márciusban kifizetett tételekhez kapcsolódóan a KELER Zrt. 2020.április 20-a után nem fogad be SZOCHO nyilat-

kozatot. 

 

A kiszorítás és az ellenérték folyamatára vonatkozó részleteket a KELER Zrt. a Kibocsátó jelen hirdetményének 

közzétételét követően teszi közzé az értékpapírszámlavezetők részére KID hirdetmény formájában. 

 

Budapest, 2020. március 12. 

Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NYILATKOZAT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI FELSŐ HATÁR 

2020. DECEMBER 31. NAPJÁIG TÖRTÉNŐ ELÉRÉSÉRŐL 

 

Alulírott 

Név: 

Ügyfélszám: 

Lakcím: 

Adóazonosító jel: 

nyilatkozom, hogy a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (1)-(3) bekezdése
1
 és 1. § (5) 

bekezdés a)-d) pontja
2
 szerinti jövedelmeim összege 2020. december 31. napjáig várhatóan eléri vagy meghaladja a 

minimálbér összegének huszonnégyszeresét (adófizetési felső határ). 

Kérem a Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (1132 Budapest, Váci út 72-74. ), 

hogy a fentiekre való tekintettel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 66. §-a alapján – a 

tárgyévben, ezen nyilatkozat megtételét követően – megszerzett kiszorítási folyamat ellenértékének árfolyamnyere-

ségéből származó jövedelmemből a 17,5% szociális hozzájárulási adót ne vonják le. 

Nyilatkozom továbbá, hogy tudomással bírok arról, hogy amennyiben az adófizetési felső határt előzőek szerinti 

jövedelmeim összege mégsem éri el, akkor az engem terhelő adót 6 százalékkal növelten, a tárgyévre vonatkozó 

személyi jövedelemadóról benyújtott adóbevallásomban vagyok köteles bevallani, és a bevallás benyújtására előírt 

határidőig megfizetni. 

 

Kelt: …………………, …… év …………….. hónap ……. nap 

 

………………………………………. 

  aláírás 

 

Tanú:         Tanú: 

Név:         Név: 

Lakcím:        Lakcím: 

Aláírás:         Aláírás: 

 

 1
„1. § (1) Szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: adó) fizetési kötelezettség áll fenn a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CXVII.törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint összevont adóalapba tartozó adó (adóelőleg) alap számításnál figyelembe vett  jövede-

lem után. 



 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmeken kívül adófizetési kötelezettség terheli a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett 

díjat, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíjat és a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére 

levont (befizetett) tagdíjat. 

(3) Adófizetési kötelezettség terheli az Szja tv. szerinti önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem esetében az  Szja tv. 

szerinti adó (adóelőleg) alap hiányában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi  LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint biztosítottnak minősülő személy részére juttatott olyan jövedel-

met, amely a Tbj. 4. § k) pont 2. alpontja alapján járulékalapot képez.” 

 2
 „(5) … a) a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §], b) az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §], c) 

az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §]”, ugyanezen törvény 5. § (3) bekezdése szerint nem esik adófizetési 

kötelezettség alá az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamában működő, a tőkepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályo-

zott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hoza-

ma „d) az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §]”  

 

 

 


