
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 
297/2020. számú határozata 

 

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) vezérigazgatója  az 
AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1124 Budapest, Lejtő út 17/A.) kibocsátó (a 
továbbiakban: Kibocsátó) törzsrészvényének (ISIN azonosító: HU0000170824) és a jelen határozat mellékletében 
szereplő kapcsolódó származtatott eszközöknek tőzsdei kereskedését a 2020. szeptember 7-i Tőzsdenapon 14  
óra 30 perctől kezdődően visszaállítja az alábbiak szerint. 
 
A törzsrészvényekre a kereskedési szakaszok a mai napra az alábbiak szerint módosulnak: 

Ajánlatgyűjtési részszakasz 

Ármeghatározás és kötés részszakasz 

14:30-14:35 

14:35+ véletlenszerű lezárás 

Ármeghatározás és kötés részszakasz  
végétől 

Folyamatos kereskedés* 

*A Folyamatos kereskedés kezdetével az értékpapír felveszi a Folyamatos Kereskedés Aukciókkal 
Kereskedési Modell kereskedési eseményeit. 

Folyamatos kereskedés 14:30 

A törzsrészvényekhez kapcsolódó származtatott eszközökre vonatkozó kereskedési szakaszok a mai napra az 
alábbiak szerint módosulnak: 

Indokolás 
 

A Tőzsde vezérigazgatója 293/2020 számú határozatával a Kibocsátó Tőzsdei Termékeinek tőzsdei kereskedését 
a 2020. szeptember 7-i Tőzsdenapon a kereskedési idő kezdetétől 2020. szeptember 7-i tőzsdenapon a 
"Lezárás szakasz" végéig felfüggesztette. 

Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Tőzsde vezérigazgatója 293/2020 számú határozatának a 
felfüggesztés elrendelésére vonatkozó része hatályát veszíti. 
 

A felfüggesztést elrendelő határozat rendelkezett arról is, hogy amennyiben a Kibocsátó értékpapírjainak 
kereskedését befolyásoló információ(k) a fenti időtartam vége előtt a tőzsdei szabályoknak megfelelően 
nyilvánosságra kerül(nek), a Tőzsde vezérigazgatója a Kibocsátó Tőzsdei Termékeinek kereskedését határozattal 
visszaállíthatja. Tekintettel arra, hogy a kereskedést befolyásoló információ(k) közzétételre került(ek), indokolt a 
kereskedés visszaállítása. 



”A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” c. szabályzat (a 
továbbiakban: Szabályzat) Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyvének (a továbbiakban: 
Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok) 23.4 pontja szerint, amennyiben a kereskedés felfüggesztésének 
oka megszűnik, illetve abban az esetben, ha a felfüggesztés időtartama alatt a Felügyelet előírja a Tőzsde 
számára a felfüggesztés megszüntetését, úgy a kereskedés felfüggesztését a Tőzsde megszünteti. 

A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
 
Budapest, 2020. szeptember 7. 
 

 
Máté-Tóth István 

Üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes 
 

Végh Richárd 
vezérigazgató 

 
helyett 

A Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok 23.2 pontja alapján a kereskedés felfüggesztéséről, illetve a 
felfüggesztés megszüntetéséről szóló döntés meghozatala során a Tőzsde a vonatkozó jogszabályokban foglaltak 
szerint jár el. A Tőzsde a Tpt. 325. § (1), illetve (6) bekezdésében foglaltak alapján megállapította, hogy a 
felfüggesztés megszüntetése nem sérti jelentősen a befektetők érdekeit vagy a piac szabályos működését. 



 

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatója 297/2020. számú 
határozatának melléklete 

 
Tájékoztatás és nyilvános közzététel a Bizottság (EU) 2017/1005 Végrehajtási Rendelete alapján. 
 

A közzététel/tájékoztatás 
dátuma és időpontja 

Az intézkedés típusa 

Az intézkedés okai 

1. 

2. 

3. 
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A kereskedést befolyásoló információ közzétételre került, a 
felfüggesztés oka megszűnt, indokolt a kereskedés visszaállítása. 

Intézkedés pénzügyi eszköz és kapcsolódó pénzügyi eszközök 
kereskedésének felfüggesztésének visszavonásáról 

Az intézkedés hatályának 
kezdete 

4. 

Az intézkedés hatályának 
vége 

5. 

Az intézkedés folyamatban 
van 

6. 

Kereskedési helyszín MIC 
kódja 

7. 

Kibocsátó neve 8. 

Kibocsátó LEI kódja 9. 

Eszközazonosító ISIN-kód 10. 

Eszköz teljes neve 11. 

Kapcsolódó származtatott 
eszközök 

12. 

Egyéb kapcsolódó 
eszközök 

13. 

Megjegyzések 14. 

Igen 

XBUD 

AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

529900ZJTFAIEDHW9U42 

HU0000170824 

AKKO Invest részvény 

- 

- 
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HU0007518686, HU0007609436, HU0007711711, HU0007832251, 
HU0007865012, HU0007910412 
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