
  

 

 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatójának 
332/2020. számú határozata 

 
 
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) az ENEFI 
Vagyonkezelő Nyrt. (székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.) (a továbbiakban: Kibocsátó) 
méltányossági kérelmével kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza. 
 
A Tőzsde a Kibocsátó által a dolgozói részvényeinek átalakításából, valamint tőkeemelésből  származó 
– a Terméklistán szereplő törzsrészvényeivel megegyező jogosultságú – új törzsrészvények (Új 
törzsrészvények) BÉT szabályozott piacra történő bevezetés tárgyában benyújtott méltányossági 
kérelmét jóváhagyja azzal, hogy az Új részvények szabályozott piacra történő bevezetéshez készített 
Tájékoztató Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) általi jóváhagyásáról szóló döntés kézhezvételét 
követően a Kibocsátó 5 (öt) tőzsdenap, de legfeljebb 90 (kilencven) napon belül gondoskodjon az Új 
törzsrészvények BÉT szabályozott piacra történő bevezetéséről. 
 
A határozat ellen a kézhezvételt követő 15 Tőzsdenapon belül a Kibocsátó fellebbezéssel élhet, amelyet 
a Tőzsde Igazgatóságának címezve a vezérigazgatóhoz kell benyújtani. 
 

Indokolás 
 
A Kibocsátó 2019. március 22. napján határozott a társaság által kibocsátott dolgozói részvények 
törzsrészvénnyé történő átalakításáról, amelyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. április 11. 
napjával jegyezte be a cégnyilvántartásba.  
 
„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” c. 
szabályzat Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyve (a továbbiakban: 
Szabályzat) 16.1.2. a) pontja alapján a kibocsátó az alaptőke emelésére vonatkozó cégbírósági 
bejegyzésről szóló végzés kézhezvételét követő 90 (Kilencven) napon belül köteles gondoskodni arról, 
hogy a változás a Terméklistán átvezetésre kerüljön. 
 
A Kibocsátó 2019. július 17-én kérelmezte a részvények tőzsdei bevezetésére rendelkezésre álló 90 
napos határidő meghosszabbítását, amelynek a BÉT vezérigazgatója 232/2019. számú határozatában 
helyt adott. A Kibocsátó 2019. október 17-én ismét kérelmezte az előírt 90 (Kilencven) napos határidő 
meghosszabbítását, amely kérelmet a BÉT vezérigazgatója elutasított, ezt követően a 2019. november 
25. napján kelt 391/2019. számú határozatában figyelmeztetés szankcióban részesítette a Kibocsátót, 
egyúttal ismételten felszólította a Kibocsátót a törzsrészvények tőzsdei bevezetésére. Tekintettel arra, 
hogy Kibocsátó továbbra sem tett eleget a részvények tőzsdei bevezetésének, BÉT vezérigazgatója a 
2020. január 28. napján kelt 23/2020 számú határozatában egymillió forint pénzbírság szankcióban 
részesítette a Kibocsátót. 
 
Időközben a Kibocsátó közgyűlése a 17/2019. (11.18.) Közgyűlési határozattal alaptőke emelésről 
döntött 1.150.000 darab, „A” sorozatú törzsrészvény kibocsátásával, amelyet a Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága 2020. január 9. napján jegyzett be a cégnyilvántartásba.  
 
Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2020. március 6. napján benyújtotta az MNB-hez jóváhagyásra a 
törzsrészvények tőzsdei bevezetéséhez szükséges tájékoztatót, ezért a BÉT 2020. május 12-én a 
190/2020. számú határozatával további halasztást adott a Kibocsátónak azzal a feltétellel, hogy a 
Tájékoztató MNB általi jóváhagyásról szóló döntés kézhezvételét követően legkésőbb 5 (öt) napon 
belül gondoskodik az új törzsrészvények BÉT szabályozott piacra történő bevezetéséről. Az MNB 
ugyanakkor a 2020. augusztus 6. napján kelt határozatával megtagadta a tájékoztató jóváhagyását, 
ezért a BÉT által hozott halasztást jóváhagyó 190/2020. határozat hatályát vesztette. 
 
A Kibocsátó 2020. október 2. napján kérelmezte ismételten az Új törzsrészvények tekintetében 
bekövetkezett változások Terméklistán történő átvezetésére előírt határidő meghosszabbítását 
(Méltányossági kérelem). A Méltányossági kérelemben a Kibocsátó előadta, hogy az új részvények 
tőzsdei bevezetéséhez szükséges tájékoztatót ismételten elkészíti és benyújtja a Magyar Nemzeti Bank 
részére.   
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Tekintettel arra, hogy az Új törzsrészvények tekintetében bekövetkezett változások Terméklistán történő 
átvezetésének, egyben a BÉT szabályozott piacra történő bevezetésnek előfeltétele a Prospektus 
rendeletben1 foglalt tájékoztató benyújtása a Felügyeletnek és annak a Felügyelet által történő 
jóváhagyása, amelyre vonatkozóan a Kibocsátó intézkedik, a Méltányossági kérelem megalapozott – 
ezért a BÉT a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
  
A jogorvoslatról és a végrehajthatóságról a Szabályzat 29. pontja rendelkezik. 
 
 
Budapest, 2020. október 19. 
 
 

  
 
 Végh Richárd 
  vezérigazgató 

 
1 Prospektus rendelet: az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra 
történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/1129/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 


